
 چارچوب برنامه اصالح نظام تعرفه بازار بیمه کشور

ايران و بيمه گري، سازوكار اصالح نظام .ا.قانون تأسيس بيمه مركزي ج 71ماده ( 4)شوراي عالي بيمه در اجراي مفاد بند 

اصالح نظام چارچوب برنامه »، 1/5/7811تعرفه بازار بيمه كشور را طي شش جلسه شورا بررسي و نهايتاً در جلسه مورخ 

 :را به ترتيب زير تصويب نمود« تعرفه بازار بيمه كشور

به منظور دستيابي به اهداف كالن پيش بيني شده، استراتژي « برنامه تحول درصنعت بيمه كشور»از استراتژي هاي اصلي 

قالب هفت سياست  است كه راهكار تحقق آن در« استقرار نظام نظارت هوشمند، نهادينه و خودتنظيم در حوزه حاكميتي»

 يكي از مهمترين اين « اي در صنعت بيمه كشور¬استقرار نظارت غيرتعرفه اي به جاي نظارت تعرفه»تعيين شده و 

 .سياست ها محسوب مي شود

چارچوب برنامه اصالح نظام تعرفه بازار »بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران در راستاي عملياتي كردن سياست مذكور، 

شورا با بررسي همه جانبه طي شش جلسه، ضمن تصويب . شوراي عالي بيمه پيشنهاد نمود  ا تدوين و بهر« بيمه كشور

 :چارچوب فوق، موارد زير را مقرر نمود

بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است مقررات و آيين نامه هاي مربوط به اجراي مفاد چارچوب برنامه را  -7

 .وين و براي تصويب به شوراي عالي بيمه ارايه نمايدحداكثر تا پايان سال جاري تد

نظارت بر اجراي چارچوب برنامه فوق در سطح صنعت بيمه به عهده بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران است و مدير  -2

 .عامل وهيات مديره شركت هاي بيمه، همكاري الزم به منظور حسن اجراي مفاد اين چارچوب را خواهند نمود

و اتخاذ تدابير الزم براي تحقق « برنامه اصالح نظام تعرفه در بازار بيمه كشور»ر ارزيابي نتايج حاصل از اجراي به منظو-8

اهداف موردنظر از برنامه، بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است در مقاطع شش ماهه گزارشي از روند اجراي 

 . برنامه فوق را به شوراي عالي بيمه ارايه نمايد

 :چارچوب برنامه اصالح نظام تعرفه بازار بیمه کشور

 اصالح نظام تعرفه بازار بيمه كشور به صورت تدريجي و طي يك دوره حداكثر پنج ساله به منظورتسهيل بازار رقابتي -

 حمايت از حقوق بيمه گذاران، بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و لزوم پيش بيني تدابير الزم -

 اي و تخصصي در بازار بيمه كشور  د و توسعه نهادهاي حرفهحمايت از ايجا -

گذاري  جلوگيري از ايجاد انحصار در بازار بيمه كشور و مقابله با موارد مختل كننده بازار رقابتي از قبيل قيمت -

 ، تباني و ارائه اطالعات خالف واقع و گمراه كننده(دامپينگ)هاجمي



اي با  يمه با حفظ توازن بين حق بيمه و ساير درآمدهاي متعلقه هر رشته بيمهتعيين نرخ حق بيمه توسط شركتهاي ب -

 خسارتها و هزينههاي متعلقه همان رشته و با رعايت ضريب خسارت متعارف در بازار بيمه كشور

 المللي بين  استفاده بهينه از ظرفيت اتكايي داخلي با رعايت اصول حرفه اي توزيع ريسك در بازارهاي -

 اي به جاي نظارت استقرار نظارت غيرتعرفه»ن و عملياتي نمودن نظام جامع نظارت در صنعت بيمه كشور با هدف تدوي -

 هاي اجرايي الزم، حداكثر ظرف مدت دو سال  بيني ضمانت و با پيش« اي تعرفه

 شده استاندارد تعيينبكارگيري فن آوري اطالعات در جمع آوري و توليد اطالعات بيمه اي در چارچوب فرم هاي  -

 صدور بيمه نامه با رعايت ظرفيت شركت بيمه در نگهداري ريسك و يا با اخذ پوشش هاي اتكايي مناسب -

 بازنگري و تدوين ضروريات عمليات اتكايي موسسات بيمه -

 ا و مقرراتتدوين استانداردها و بازنگري شرايط عمومي بيمه نامه ها در هر رشته بيمه اي و ساير آيين نامه ه -

 تدوين مقررات مربوط به تاييد صالحيت مسئول فني و اكچوئر موسسات بيمه -

تدوين آيين نامه مربوط به حمايت از حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان و نحوه رسيدگي به شكايات و اختالفات در  -

 صنعت بيمه

 9آيین نامه شماره

 (جايگزين آن شده است 25ملغي شده و آيين نامه شماره  درتاريخ()7/1/52تاريخ تصويب)تعرفه بيمه آتش سوزي

٩٠/٩2/781١ 

 

 8آيین نامه شماره

 (2٩/١/52تاريخ تصويب ()تعرفه بيمه باربري )كاال  حق بيمه مربوط به بيمه مستقيم باربريتعيين ميزان 

٩1/٩2/781١ 

 

  7 آيین نامه شماره

 (1/8/52تصويب  تاريخ) 8و  7مقررات مكمل آيين نامه هاي شماره 

٩1/٩2/781١ 
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 6 آيین نامه شماره

 (24/2/52 تاريخ تصويب)آيين نامه داللي رسمي بيمه 

٩١/٩2/781١ 

 

   5 آيین نامه شماره

                مصوب شوراي عالي بيمه معين نشده است  7در آيين نامه شماره  آيين نامه مربوط به تعيين كارمزد انواع بيمه كه

 (7١/7٩/57 )تاريخ تصويب

٩5/٩2/781١ 

 

 4 آيین نامه شماره

 (24/5/57 ) آيين نامه ودايع موسسات بيمه خارجي تاريخ تصويب

٩4/٩2/781١ 

 

 3 نامه شمارهآيین 

 شده جايگزين آن 2٩ملغي شدو آئين نامه شماره  21/77/15درتاريخ ( 21/7/57)تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه تاريخ تصويب

٩8/٩2/781١ 

 

 2 آيین نامه شماره

 (21/7/57 )نامه ها تاريخ تصويب بيمه و شرائط عمومي بيمهتعيين انواع معامالت 

٩2/٩2/781١ 

 

 1 نامه شماره آيین

 (21/7/57تاريخ تصويب )كارمزد و مشاركت در سود  نحوه واگذاري بيمه هاي اتكايي اجباري و ميزان

٩7/٩2/781١ 
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  19 نامه شماره  آيین 

  احتياطي آيين نامه تعيين نحوه استفاده از ذخيره فني

7٠/٩2/781١ 

 

   18ین نامه شمارهآي

 (ملغي شده)آئين نامه نمايندگي بيمه 

 71/٩2/781١ 

 

 17 آيین نامه شماره

 اعتبار مجازبودن موسسات بيمه كشور به صدور بيمه نامه

 71/٩2/781١ 

 

 16 آيین نامه شماره

                                                            بيمه هاي اتكايي اجباري بيمه هاي غير زندگي ( منافع  كارمزد)آيين نامه ميزان كارمزد و مشاركت در سود 

 5/8/54 تصويب

7١/٩2/781١ 

 

 15آيین نامه شماره 

 (77/١/7858تاريخ تصويب)براي انواع دام و طيور  مجاز نمودن شركت هاي بيمه به صدور بيمه نامه

75/٩2/781١ 

 

 14آيین نامه شماره

 .شوراي عالي بيمه را رعايت نمي كنند نحوه برخورد با موسسات بيمه كه تعرفه هاي مصوب

74/٩2/781١ 
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 13آيین نامه شماره 

 (2١/8/58 )تاريخ تصويب آيين نامه بيمه هاي زندگي

78/٩2/781١ 

 

 12آيین نامه شماره 

 (جايگزين آن شده است 42ملغي شده و  21/8/17در تاريخ )سرمايه گذاري موسسات بيمه 

72/٩2/781١ 

 

 11آيین نامه شماره 

 (٠/2/7858تصويب  تاريخ)مؤسسات بيمه هاي قانوني   ذخاير و اندوخته

77/٩2/781١ 

 

 11آيین نامه شماره 

 (جايگزين آن شد 22شده و آيين نامه  ملغي 77/1/١1درتاريخ )ذخاير فني موسسات بيمه 

7٩/٩2/781١ 

 9آيین نامه شماره 

 نمايندگي آيين نامه كارمزد

2٠/٩2/781١ 

 

 8آيین نامه شماره 

 .يدجايگزين آن و تمام ضمائم آن گرد 51شده و آيين نامه ملغي  21آيين نامه 

 ... تعريف و شرايط نمايندگي بيمه و

21/٩2/781١ 

 



 27آيین نامه شماره 

 جراحي تعرفه بيمه هزينه هاي بيمارستاني و

21/٩2/781١ 

 

 26آيین نامه شماره 

 جراحي شرايط عمومي بيمه نامه هزينه هاي بيمارستاني و

2١/٩2/781١ 

 

 25آيین نامه شماره 

  اضافي آيين نامه راجع به تعرفه بيمه آتش سوزي و خطرات

25/٩2/781١ 

 

 24آيین نامه شماره 

 تعرفه بيمه حوادث

24/٩2/781١ 

 

 23آيین نامه شماره 

  شرايط عمومي بيمه حوادث انفرادي

28/٩2/781١ 

 

 22آيین نامه شماره 

 (و مكمل هاي آن 7 جايگزين آيين نامه شماره)بيمه ذخائر فني موسسات 

22/٩2/781١ 

 

 



 21آيین نامه شماره 

 (2آيين نامه شماره  2جايگزين ماده )انفجار , صاعقه, شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي 

27/٩2/781١ 

 

 21آيین نامه شماره 

 (جايگزين آن شد 2٠نامه شماره ملغي و آيين  2/٠/17در تاريخ )حداكثر كارمزد قابل پرداخت 

 39آيین نامه شماره 

  و نقل داخلي قرارداد بيمه مسئوليت مدني حرفه اي متصديان حمل

٩٠/٩8/781١ 

 

 38 آيین نامه شماره

 پزشكان تعرفه بيمه مسئوليت مدني حرفه اي

 ٩1/٩8/781١ 

 

 37آيین نامه شماره 

  پزشكان شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني حرفه اي

٩1/٩8/781١ 

 

 36آيین نامه شماره

 AوBوC شرايط عمومي بيمه باربري و مجموعه شرايط

٩١/٩8/781١ 
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 35آيین نامه شماره 

  موتوري زميني در مقابل شخص ثالث بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه

٩5/٩8/781١ 

 

 34آيین نامه شماره 

 حداقل نرخ حق بيمه آن شرايط عمومي بيمه نامه اعتبارصادرات كاال و

٩4/٩8/781١ 

 

 33آيین نامه شماره 

  تعرفه بيمه بدنه اتومبيل

٩8/٩8/781١ 

 

 32آيین نامه شماره

  دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت مدنيتعرفه مازاد مالي و جاني بيمه 

٩2/٩8/781١ 

 

 31آيین نامه شماره 

  بازيافت خسارت

٩7/٩8/781١ 

 31آيین نامه شماره 

  بدهيهاي معوق ناشي از عمليات اتكايي اجباري

 49آيین نامه شماره 

  ايران  اسالمي  جمهوري صنعتي -  آزاد تجاري  مناطق  بيمه  موسسات  مالي  صورتهاي  نمونه

7٠/٩8/781١ 



 48آيین نامه شماره 

 آزاد  در مناطق  حقيقي  اشخاص  به  بيمه  نمايندگي  پروانه  ضوابط اعطاي

71/٩8/781١ 

 

 47آيین نامه شماره 

  ايران  اسالمي  جمهوري  صنعتي -  آزاد تجاري  مناطق  بيمه  موسسات  گذاري سرمايه  نحوه  دستورالعمل

71/٩8/781١ 

 

 46آيین نامه شماره 

  ايران  اسالمي  جمهوري  ـ صنعتي  آزاد تجاري  مناطق  بيمه  موسسات  ذخاير فني  دستورالعمل

7١/٩8/781١ 

 

 45آيین نامه شماره 

  ايران اسالمي  جمهوري  صنعتيـ   آزاد تجاري  مناطق  بيمه  موسسات  قانوني  هاي ذخاير و اندوخته  دستورالعمل

75/٩8/781١ 

 

 44آيین نامه شماره 

  تعرفه بيمه نامه گروهي درمان تكميلي

74/٩8/781١ 

 

 43آيین نامه شماره 

  شرايط عمومي بيمه نامه گروهي درمان تكميلي

78/٩8/781١ 

 



 42آيین نامه شماره 

  بيمه  مؤسسات  گذاري  سرمايه  نامه  آيين

72/٩8/781١ 

 

 41آيین نامه شماره 

 بيمه و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي در جمهوري اسالمي ايران تاسيس ، فعاليت و انحالل دفاتر ارتباطي مؤسسات

77/٩8/781١ 

 

 41آيین نامه شماره 

 دولتي ضوابط تاسيس مؤسسات بيمه غير

7٩/٩8/781١ 

 58آيین نامه شماره 

 ذخاير فني مؤسسات بيمه

25/٩7/7811 

 

 و مرد پوشش خسارت بدني يكسان زن

 71/72/7811 

 

 57آيین نامه شماره 

 بيمه نامه تنظيم امور نمايندگي آيين

77/٩1/7811 

 

 56آيین نامه شماره 

 دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث بدني بيمه مسئوليت مدنيتعرفه مازاد مالي و 
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2١/٩8/781١ 

 

  55آيين نامه شماره

  مؤسسات بيمه مستقيم هاي اتكائي نامه نحوة نظارت بر امور بيمه آيين

25/٩8/781١ 

 

  54آيين نامه شماره

 عمر آيين نامه نمايندگي فروش بيمه هاي

24/٩8/781١ 

 

  53مارهآيين نامه ش

 زميني شرايط عمومي بيمه نامه بدنه وسايل نقليه

28/٩8/781١ 

 

  52 شماره نامه  آيين

  داخلي  و نقل  حمل  متصديان  مسئوليت  قرارداد بيمه

22/٩8/781١ 

 

  51آيين نامه شماره

 داخلي آيين نامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار

27/٩8/781١ 

 

  50نامه شماره  آيين

 اي خسارت بيمه  اعطاي پروانه و نحوه فعاليت مؤسسات ارزيابي

  تعرفه بازار بيمه كشور مرحله سوم اصالح نظام
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` 

71/٩8/781٠ 

 

  61آيين نامه شماره

 بيمه اندوخته هاي قانوني مؤسسات

٩7/٩2/781٠ 

 

  60نامه شماره آيين

  سرمايه گذاري شركت هاي بيمه

24/72/7811 

 

 قانون مبناي زماني اجراي

  اصالح قانون بيمه شخص ثالث

` 

77/72/7811 

 

  4/40مكمل آئين نامه شماره

` 

27/77/7811 

 

  59آيين نامه شماره

` 

28/٩٠/7811 

 

 بيمه نظام تعرفه بازار مرحله دوم برنامه اصالح

` 
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22/٩٠/7811 

 

  تعرفه بازار بيمه كشور چارچوب برنامه اصالح نظام

٩1/٩5/7811 

 

  تعرفه بازار بيمه مرحله اول اصالح نظام

- 

 

٩1/٩4/7811 

 

 21استاندارد  نمونه صورتهاي مالي

 مرحله سوم اصالح نظام تعرفه بازار بیمه کشور `

گري و در اجراي مرحله سوم ايران و بيمه.ا.قانون تأسيس بيمه مركزي ج 71ماده  (4)شوراي عالي بيمه به استناد مفاد بند 

 :موارد زير را تصويب نمود 22/2/781٠در جلسه مورخ   «برنامه اصالح نظام تعرفه بازار بيمه كشور»

انفرادي )ث اشخاصاي پزشكان و بيمه حوادهاي بيمه مسئوليت مدني حرفههاي حق بيمه رشتهمؤسسات بيمه مجازند نرخ -7

 .را مشروط به رعايت ضوابط مندرج در اين مصوبه، رأساً تعيين نمايند( و گروهي

به ( انفرادي وگروهي)اشخاص اي پزشكان و بيمه حوادث هاي بيمه مسئوليت مدني حرفهضوابط مربوط به آزادسازي رشته -2

 : گرددشرح زير تعيين مي

هاي مصوب شوراي عالي نامههاي فوق را طبق آيينهاي رشتهنامهي بيمهمؤسسات بيمه موظفند شرايط عموم  -الف

همچنين مؤسسات بيمه مكلفند ساير شرايط چاپي . و اصالحات بعدي آنها تنظيم و اجرا نمايند( 28و  81نامه شماره آيين)بيمه

 .ي جمهوري اسالمي ايران برسانندها را به تأييد بيمه مركزنامه مربوط به اين رشتههاي پيشنهاد بيمه و بيمهو فرم

هاي فوق در هيأت بيمه رشتههاي حقبيمه و نرخهر يك از مؤسسات بيمه موظفند ضمن تصويب معيارهاي تعيين حق -ب

 .مديره خود، يك نسخه از مصوبات موضوع اين بند را به بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران ارسال نمايند

هاي فوق را در چارچوبي كه بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران مربوط به عمليات بيمه رشتهمؤسسات بيمه موظفند آمار  -ج

 كند، نگهداري و ارائه نمايندتعيين مي

 

 

http://www.centinsur.ir/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=3443&CategoryID=80
http://www.centinsur.ir/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=2135&CategoryID=80
http://www.centinsur.ir/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=2031&CategoryID=80
http://www.centinsur.ir/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=2135&CategoryID=80
http://www.centinsur.ir/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=2031&CategoryID=80


 61آيین نامه شماره 

قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران و  ١7، در اجراي ماده 7٠/72/7811شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ 

ماده و يك  ١همان قانون، آئين نامه اندوخته هاي قانوني مؤسسات بيمه را مشتمل بر  71ماده  1استناد بند  بيمه گري و به

 :تبصره به شرح زير تصويب نمود

مؤسسات بيمه مكلفند براي تقويت سرمايه و بنيه مالي خود، اندوخته هاي زير را محاسبه و در حساب هاي خود  -7ماده 

   :منعكس نمايند

 ندوخته قانوني ا( الف

 اندوخته سرمايه اي( ب

. مؤسسات بيمه مكلفند هر سال حداقل يك بيستم از سود خالص مؤسسه را به عنوان اندوخته قانوني موضوع نمايند -2ماده

در صورتي كه سرمايه مؤسسه افزايش . زماني كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه رسيد، موضوع كردن آن اختياري است

 .كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه بالغ گردد  سر يك بيستم مذكور ادامه خواهد يافت تا وقتييابد، ك

مؤسسات بيمه مكلفند هرسال حداقل يك دهم از سود خالص مؤسسه را به عنوان اندوخته سرمايه اي موضوع  - 8ماده 

در صورتي كه اندوخته سرمايه اي به . زامي استسرمايه مؤسسه ال% 7٩٩احتساب اندوخته سرمايه اي تا رسيدن به . نمايند

 .سرمايه جديد ضروري مي باشد% 7٩٩سرمايه افزوده شود، كسر اندوخته مذكور تا رسيدن به 

در صورتي كه موضوع نمودن اندوخته قانوني با توجه به نصاب تعيين شده در ماده دو متوقف شود، اندوخته  -تبصره  

 . زده درصد سود خالص افزايش خواهد يافتسرمايه اي هرسال به حداقل پان

اي تعيين شده باشد،  هاي قانوني و سرمايه  مؤسسات بيمه ا ي كه در اساسنامه آنها نصاب باالتري براي اندوخته - 4ماده  

 .هاي مقرر در اساسنامه منظور نمايند مي بايست اندوخته هاي مذكور را با نصاب

رعايت استانداردهاي حسابداري و تصويب مجامع عمومي خود، نسبت به موضوع نمودن مؤسسات بيمه مجازند با  - 5ماده  

 .ساير اندوخته ها اقدام نمايند

 .و متمم هاي آن خواهد بود 77جايگزين آئين نامه شماره 7/7/781٠اين آئين نامه از تاريخ - ١ماده  

 

 61نامه شماره  آيین

قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسالمي  ايران و  ١7ر اجراي ماده د 74/77/7811شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ 

گذاري مؤسسات نامه سرمايهگذاري مؤسسات بيمه آيين نامه سرمايه همان قانون، آئين 71ماده  5گري و به استناد بند  بيمه



 : تبصره را با توجه به اصول زير تصويب كرد 72ماده و 71بر  بيمه  مشتمل

 گذاران مالي مؤسسات بيمه و حمايت از حقوق بيمهحفظ سالمت   -

 قانون اساسي 44هاي اصل  شفاف سازي و تسهيل مقررات متناسب با رويكرد آزادسازي و همسو با سياست -

 ها گذاريتقويت مديريت منابع مالي مؤسسات بيمه به منظور افزايش بازده اقتصادي سرمايه -

هاي مجاز متناسب با  گذاري روزرساني انواع سرمايهگذاري مؤسسات بيمه و به مايهتبيين جامع و پوياي منابع قابل سر -

 تحوالت بازار سرمايه

شامل حقوق )گذاري ابتداي دوره گذاري از محل منابع سرمايهمؤسسه بيمه موظف است عمليات سرمايه -1ماده 

ها و ساير ضوابط اين بع مالي را با رعايت حد نصابو ساير منا( صاحبان سهام و ذخاير فني سهم نگهداري ابتداي دوره مالي

 .نامه انجام دهدآيين

اي داشته باشد، مالك محاسبه حد دورههاي مالي حسابرسي شده مياندر صورتي كه مؤسسه بيمه صورت -تبصره

اي مزبور خواهد دورههاي مالي ميانماهه دوم سال مالي، اقالم مندرج در صورتنامه براي ششهاي مقرر در اين آييننصاب

  .بود

) گذاري ابتداي دوره را به صورت سپرده بانكي       مؤسسه بيمه موظف است حداقل سي درصد منابع سرمايه -2ماده 

ها منتشر و اوراق مشاركت كه با تضمين دولت يا بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران يا ساير بانك( اعم از ريالي و ارزي

 . گذاري نمايدهشده باشد، سرماي

گذاري مؤسسه بيمه نزد مؤسسات مالي و اعتباري كه مجوز بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران را سپرده -1تبصره 

 . هاي بانكي مجاز استدارند، حداكثر تا بيست درصد سپرده

به عنوان تضمين بانكي و اوراق مشاركت خود را  مؤسسه بيمه مجاز نيست بيش از ده درصد مجموع سپرده -2تبصره

افزايش سقف موضوع اين تبصره با اخذ موافقت قبلي بيمه مركزي جمهوري اسالمي . و يا وثيقه تعهدات خود استفاده نمايد

 . ايران مجاز است

گذاري ابتداي دوره را در سهام    مؤسسه بيمه مجاز است در مجموع، حداكثر چهل درصد منابع سرمايه -3ماده 

 . گذاري نمايدشده در بورس و اوراق بهادار و فرابورس سرمايههاي پذيرفته شركت

 .گذاري در سهام هرشركت، حداكثر تا ده درصد منابع موضوع اين ماده مجاز استسرمايه -1تبصره 

-سرمايه.پذير مجاز استگذاري در سهام هر شركت، حداكثر تا ده درصد سرمايه شركت سرمايهسرمايه -2تبصره 

 . نامه، مشمول محدوديت مندرج در اين تبصره نيستمؤسسه بيمه، قبل از تاريخ اجراي اين آيينهاي گذاري



 

هاي پذيرفته شده در فرابورس، در مجموع حداكثر تا بيست درصد منابع گذاري در سهام شركتسرمايه -3تبصره

 . موضوع اين ماده مجاز است

گذاري ابتداي دوره را در ابزارهاي پولي نزده درصد منابع سرمايهمؤسسه بيمه مجاز است در مجموع حداكثر پا -4ماده 

 . گذاري نمايدو مالي مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسالمي و يا سازمان بورس و اوراق بهادار سرمايه

 .گذاري در هر ابزار پولي يا مالي، حداكثر تا بيست درصد منابع موضوع اين ماده مجاز استسرمايه - تبصره

-گذاري ابتداي دوره را در سهام شركتمؤسسه بيمه مجازاست در مجموع حداكثر بيست درصد منابع سرمايه  -5اده م

 .گذاري نمايدهاي غيربورسي سرمايه

سرمايه گذاري در سهام هر شركت تا چهل درصد منابع موضوع اين ماده مجاز است و مازاد بر آن مستلزم  -تبصره 

 . كزي جمهوري اسالمي ايران استاخذ موافقت قبلي بيمه مر

گذاري ابتداي دوره  را به صورت مؤسسه بيمه مجاز است در مجموع حداكثر بيست و پنج درصد منابع سرمايه  -6ماده 

 .گذاري نمايدها، اجراي عمليات عمراني و ساختماني و امالك و مستغالت سرمايهمشاركت در طرح

سرمايه گذاري در هر طرح يا پروژه تا سي درصد منابع موضوع اين ماده مجاز است و مازاد بر آن مستلزم اخذ  -تبصره 

 . موافقت قبلي بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران است

گذاري ابتداي دوره را  با رعايت شرايط زير مؤسسه بيمه مجاز است در مجموع حداكثر ده درصد منابع سرمايه  -7ماده 

 :گذاري نمايده صورت انعقاد انواع قراردادهاي مشاركت سرمايهب

 .گذاري در هر قرارداد تا پنجاه درصد منابع موضوع اين ماده مجاز استسرمايه( 7

هاي بلندمدت قراردادهاي مشاركت، كمتر از باالترين نرخ سود سپرده( پس از كسر ماليات)حداقل نرخ سود خالص ( 2

 .در مقطع انعقاد قرارداد نباشدپنج ساله مؤسسه بيمه 

گذاري ابتداي دوره را با تائيد هيأت مؤسسه بيمه مجاز است در مجموع حداكثر پنج درصد منابع سرمايه - 8ماده  

 .مديره و با رعايت شرايط زير، براي خريد محل فعاليت به نمايندگان خود تسهيالت پرداخت نمايد

  .نده گذشته باشدحداقل دو سال از شروع فعاليت نماي( 7

 .محل خريداري شده به عنوان وثيقه در رهن مؤسسه بيمه قرار گيرد( 2

 .از تاريخ خريد محل تا زمان ارائه آن به عنوان وثيقه، بيش از شش ماه نگذشته باشد( 8



 .سقف تسهيالت حداكثر تا پنجاه درصد ارزش محل خريداري شده به منظور فعاليت نمايندگي باشد( 4

 .بازپرداخت تسهيالت حداكثر پنج سال باشدمدت ( 5

ساله مؤسسه بيمه در مقطع اعطاي تسهيالت هاي بلندمدت پنجنرخ سود تسهيالت كمتر از باالترين نرخ سود سپرده( ١

 .نباشد

 

 

 

گذاران مربوط هاي زندگي به بيمه نامهمجاز است از محل ذخاير رياضي، طبق شرايط بيمه مؤسسه بيمه - 9ماده 

 .هيالت پرداخت نمايدتس

گذاري ابتداي دوره را به كاركنان خود مؤسسه بيمه مجاز است در مجموع حداكثر پنج درصد منابع سرمايه  -11ماده 

 . تسهيالت پرداخت نمايد

در موارد خاص به درخواست مؤسسه بيمه و تأييد بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، حد نصاب مندرج در   -تبصره 

 .تا ده درصد قابل افزايش است اين ماده

گذاري ابتداي دوره به استثناي ذخاير مؤسسه بيمه مجاز است در مجموع حداكثر سي درصد منابع سرمايه  -11ماده 

مورد نياز  براي انجام فعاليت اصلي مؤسسه (  مشهود و نامشهود)هاي ثابت رياضي سهم نگهداري را به تأمين دارائي

 .هاي ثابت، ارزش دفتري آنهاستمحاسبه ارزش داراييمبناي . اختصاص دهد

در موارد خاص به درخواست مؤسسه بيمه و تأييد بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، حد نصاب مندرج در   -تبصره

 .اين ماده تا پنجاه درصد قابل افزايش است

به نسبت حقوق صاحبان سهام و ذخاير هاي خود را گذاريمؤسسه بيمه موظف است درآمد حاصل از سرمايه -12ماده 

 .هاي مالي منعكس نمايدفني ابتداي دوره تفكيك و در صورت

تابع  گذاري منابع مالي ايجاد شده در خارج از كشور براي مؤسسه بيمه فعال در ساير كشورها، سرمايه – 13ماده 

 . مقررات كشور محل فعاليت خواهد بود

اكثر ظرف مدت يك ماه پس از پايان هر دوره سه ماهه، اطالعات مربوط به مؤسسه بيمه موظف است حد -14ماده 

ماهه را در چارچوبي كه بيمه مركزي ماهه و دوازدهماهه، نهماهه، ششهاي سههاي انجام شده خود در دورهگذاريسرمايه

 .ارسال نمايدجمهوري اسالمي ايران تعيين و اعالم خواهد كرد، به بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران 



نامه را جهت اتخاذ بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است موارد تخلف از مقررات اين آيين -15ماده 

 . تصميم به شوراي عالي بيمه گزارش نمايد

ماهه ماهه، ششهاي سهنامه، در دورههاي تعيين شده در اين آيينانحراف تا ده درصد مقادير حاصل از نصاب -تبصره

 .شودماهه اصالح گردد، تخلف محسوب نميكه مقادير فوق در دوره دوازدهماهه دوره مالي مشروط به ايننه و

مؤسسات بيمه زندگي و اتكايي نيز،  . نامه مشمول مؤسسات بيمه مختلط و غيرزندگي استضوابط اين آيين -16ماده

 . نامه خواهند بوديب نشده باشد، ملزم به رعايت ضوابط اين آيينگذاري آنها تصوبراي سرمايه نامه جداگانهتا زماني كه آيين

هاي بعدي آن خواهد و مكمل 42نامه شماره االجرا و جايگزين آيين الزم 781٠/ 7/7نامه از تاريخ اين آيين -17ماده 

 .بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبناي زماني اجراي قانون

 اصالح قانون بیمه شخص ثالث 

منظور هماهنگي در اجراي صحيح قانون اصالح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل شوراي عالي بيمه به  

و ايجاد وحدت رويه ( 7811مصوب  -قانون اصالح قانون بيمه شخص ثالث)نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث 

گري در جلسه جمهوري اسالمي ايران و بيمهقانون تأسيس بيمه مركزي ( 71)ماده ( 1)   بين مؤسسات بيمه، به استناد بند

 :، موارد زير را به تصويب رساند74/77/7811   مورخ

نامه  كه بيمهاست، اعم از آنو بعد از آن رخ داده 2٩/١/7811هايي كه حوادث رانندگي آنها در تاريخ خسارت بدني پرونده -7

مصوب  -د بر مبناي قانون اصالح قانون بيمه شخص ثالثصادر شده باشد، باي 2٩/١/7811مربوط قبل يا بعد از تاريخ 

 .بررسي و پرداخت شود 7811



و بعد از  2٩/١/7811            هايي كه حوادث رانندگي آنها در تاريخنفعان خسارت بدني پروندهدر صورتي كه ذي -2

و قانون  7841مصوب -بيمه شخص ثالث التفاوت خسارت بدني دريافتي بر مبناي قانونآن رخ داده است، براي دريافت مابه

  ربط مراجعه نمايند، مؤسسه بيمه مذكور مكلف است، به مؤسسه بيمه ذي7811مصوب  -اصالح قانون بيمه شخص ثالث

پرداخت  7811مصوب  -هاي فوق را بر مبناي قانون اصالح قانون بيمه شخص ثالثالتفاوت خسارت بدني پروندهمابه

   .نمايد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4/41مكمل آئین نامه شماره 

گري در جلسات مورخ قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران و بيمه 71ماده  5شوراي عالي بيمه به استناد بند 

را به ( 4٩نامه شماره آيين)نامه ضوابط تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتي آيين( 72)و ( 2)، مواد 1/77/7811و  7811/2/7٩

 .الح و تصويب نمودترتيب زير اص

 :گرديدبه شرح زير اصالح  2ماده  -اول

ايراني كه « شركت تعاوني سهامي عام»ايراني يا « شركت سهامي عام»تشكيل مؤسسه بيمه صرفاً به صورت  -2ماده    

در تاسيس . پذير استسهام آن با نام بوده و با رعايت قانون تأسيس و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشد، امكان



قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم » ( 72)، مقررات ماده «شركت تعاوني سهامي عام»موسسه بيمه به صورت 

مصوب  -قانون اساسي 44هاي كلي اصل توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياست

 .نيز رعايت خواهد شد« مجلس شوراي اسالمي 87/4/7811غي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاريخ ابال

 

 :به شرح زير اصالح گرديد 12ماده  -دوم

حسابرس و بازرس قانوني مؤسسه بيمه بايد از ميان حسابرسان مورد تاييد بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران  -72ماده   

 .و معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 59آيین نامه شماره 

        شرايط عمومي بیمه نامه مسئولیت مسئوالن و مجريان امر واگذاري 



گري، در جلسه قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران و بيمه 71ماده  8شوراي عالي بيمه در اجراي بند   

ماده و  72فصل،  5را مشتمل بر « امر واگذاري مسئوليت مسئوالن و مجريان»نامه  ، شرايط عمومي بيمه4/٠/7811مورخ 

 :تبصره تصويب نمود   8

 کلیات: فصل اول 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي   24نامه براساس ماده  اين بيمه:اساس قرارداد-1ماده 

م توسعه اقتصادي، اجتماعي و قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهار  8٩جمهوري اسالمي ايران تنفيذي در ماده

نامه اجرايي نحوه بيمه قانون اساسي و آيين  44هاي كلي اصل  فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و در اجراي سياست

هيأت واگذاري و قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه  2٠/77/7811مسئوالن و مجريان امر واگذاري مصوب جلسه مورخ 

 .باشد باشد، تنظيم گرديده است و مورد توافق طرفين مي نامه مي زء الينفك بيمهگذار كه ج و پيشنهاد بيمه 787١

-نامه يا قبل از آن كتباً به بيمه گر نبوده و همزمان با صدور بيمهگذار كه مورد قبول بيمه آن قسمت از پيشنهاد كتبي بيمه 

 .شود گر محسوب نمي گذار اعالم گرديده است، جزء تعهدات بيمه 

 :تعاريف و اصطالحات – 2ماده 

هاي بيمه كه مجوز فعاليت در رشته هاي بيمه مسئوليت را از بيمه مركزي جمهوري اسالمي  هر يك از شركت: گر بيمه -7

 .اند ايران دريافت كرده

   .باشدگان مي/سازي كه موظف به پرداخت حق بيمه تمام بيمه شدهسازمان خصوصي: گذار بيمه-2

كليه مسئوالن و مجريان ذي سمت در امر واگذاري كه هرساله فهرست مشاغل و مصاديق   :گان/شده  بيمه-8

  گر براي هريك، واگذاري تصويب و اسامي متصديان هر شغل به همراه حداكثر تعهد بيمه  هاي آنها توسط هيات مسئوليت

 .شود گر اعالم و در گواهي بيمه صادره درج مي گذار به بيمه از طرف بيمه

-گر به ازاي هر بيمه شده و به ازاي هر بنگاه مورد واگذاري و سقف كلي تعهدات بيمه حداكثر تعهد بيمه: بيمه شدهمبلغ -4

 .گرددنامه مشخص مينامه در طول مدت اعتبار آن به ترتيبي خواهد بود كه در شرايط خصوصي بيمه

نامه  ه ترتيبي خواهد بود كه در شرايط خصوصي بيمهنامه ب شروع و انقضاي مدت اعتبار اين بيمه: نامهمدت اعتبار بيمه-5

 .گردد مشخص مي

فروش و واگذاري سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه، حق : امر واگذاري-١

-انجام ميها و موسسات دولتي و غير دولتي، كه توسط سازمان خصوصي سازي  ها، بنگاه برداري و مديريت در شركت بهره

 .شود



ادعاي خسارات   تواند گذار مي باشد كه بيمه منظور از دوره كشف دوره پس از انقضاء دوره اعتبار بيمه نامه مي: دوره كشف-1

نامه صورت  چنانچه خطاي غير عمد در دوره اعتبار بيمه. گر اعالم نمايد نامه به بيمه مطروحه را همانند زمان اعتبار بيمه

 .هاي مذكور خواهد بود گر متعهد جبران خسارت دوره كشف مطرح گردد، بيمه گرفته باشد و در

يا اشتباه در انجام وظيفه كه ناشي از عمد نباشد و موجب مسئوليت   هرگونه غفلت، قصور، اهمال: خطا ي غير عمد-1

ناشي از جرم مسئوالن  مدني، محكوميت جزايي مالي يا هر محكوميت قابل خريد ديگر يا محكوميت به جبران ضرر و زيان

 .نامه شود و مجريان امر واگذاري موضوع اين بيمه

    هاي حق الوكاله و يا دادرسي كه بيمه شده موظف و يا محكوم به كليه هزينه: هاي حق الوكاله و يا دادرسي هزينه -٠

 . گان است/به زيانديده  بازپرداخت آن

يت مدني، محكوميت جزايي مالي، محكوميت به جبران ضرر و زيان مسئول  عبارت است از بيمه: موضوع بيمه -3ماده 

گان در قبال خطاهاي غيرعمدي آنان در ارتباط با امر /ناشي از جرم و هر محكوميت قابل تقويم به جزاي نقدي بيمه شده

 .واگذاري

 

 گذار وظايف و تعهدات بیمه: فصل دوم 

گر را با دقت و صداقت و  هاي كتبي بيمه  گذار مكلف است پرسش بيمه :رعايت اصل حد اعالي حسن نیت -4ماده 

گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري و يا اظهارات  هاي بيمه گذار در پاسخ به پرسش هر گاه بيمه. به طور كامل پاسخ دهد

ير دهد و يا از اهميت آن در خالف واقع بنمايد، به نحوي كه مطالب اظهار نشده يا اظهارات خالف واقع، موضوع خطر را تغي

حتي اگر مطلبي كه كتمان شده يا بر خالف واقع . گر بكاهد، قرارداد بيمه از تاريخ انعقاد باطل و بالاثر خواهد بود نظر بيمه

گذار به وي  در اين صورت عالوه بر آنكه وجوه پرداختي بيمه. اظهار شده است، هيچگونه تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد

 .تواند اقساط معوق حق بيمه تا آن تاريخ را نيز از وي مطالبه نمايد گر مي سترد نخواهد شد، بيمهم

گر منوط به انعقاد قرارداد شروع پوشش و اجراي تعهدات بيمه :گر شروع پوشش و اجراي تعهدات بیمه -5ماده  

 . بيمه و پرداخت حق بيمه آن است

اطالع از طرح هرگونه   ف است حداكثر ظرف مدت پنج روز كاري از تاريخگذار موظ بيمه :اعالم خسارت - 6ماده 

شركت بيمه صادر كننده )گر  گان، به بيمه/شده دادخواست، شكايت و خسارت ادعا شده ناشي از مسئوليت هر يك از بيمه

گان را اعالم /شده يمهمراجعه و با تكميل فرم اعالم خسارت، خسارت ادعا شده ناشي از مسئوليت هر يك از ب( نامه بيمه

گر برساند و ضمن انجام اقدامات و دفاعيات الزم، مدارك مثبته و  نمايد يا مراتب را ظرف مدت مذكور كتباً به اطالع بيمه



در صورتي كه . گر قراردهد شود را در اختيار بيمه ساير اطالعاتي كه راجع به حادثه و تعيين ميزان خسارت از او خواسته مي

گذار  گر تعهدي در قبال خسارت مورد ادعا نخواهد داشت، مگر آنكه بيمه هر يك از تعهدات فوق را انجام ندهد بيمهگذار  بيمه

 . ثابت كند به دليل امور غير قابل اجتناب از عهده انجام آنها بر نيامده است

همراه ميزان حداكثر تعهد  گان را به/ شده گذار موظف است فهرست بيمه بيمه: گان/شده اعالم فهرست بيمه -7ماده 

گر  نامه به بيمه گر براي هر يك از اين افراد، جهت صدور گواهي بيمه حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ صدور بيمه بيمه

 .گر تعهدي نسبت به پرداخت خسارت ندارد در غير اينصورت بيمه. اعالم نمايد

گان موظفند، كليه قوانين و مقررات مربوط از جمله؛ /ه شده گذار و بيم بيمه :رعايت قوانین و مقررات مربوط -8ماده 

، قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه . ا.ا.قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج

ها و رويه جاري در  دستورالعمل  قانون اساسي و همچنين  44و سياستهاي كلي اصل . ا.ا.اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج

 . نامه معامالت و مزايده و غيره را رعايت نمايد نامه، بخصوص ضوابط كارشناسي، آئين اين بيمه  امر موضوع

گر پس از دريافت فرم اعالم  در صورتي كه بيمه :گر در مراجع قضاييگذار به نظرات بیمهتوجه بیمه -9 ماده

و ميزان ضرر و زيان ادعا شده و كم و كيف ادعاي مطروحه در دادگاه يا خسارت نسبت به جزئيات امر از جمله چگونگي 

گذار مكلف است به نظرات وي  گذار منعكس نمايد، بيمه ها را به بيمه ساير مراجع رسيدگي كننده نظراتي داشته باشد و آن

عالوه برآن . سيدگي كننده قرار دهدتوجه كافي و دقيق نموده وآن را در هر مرحله در اختيار مراجع قضايي و يا ساير مراجع ر

 .تواند در جلسات رسيدگي به دعاوي شركت نمايد گر مي در صورتي كه مقررات و پرونده قضايي اجازه دهد، بيمه

 

 گر وظايف و تعهدات بیمه: فصل سوم 

روز پس از  75ت گذار در مراجع ذيصالح، حداكثر ظرف مهل گر متعهد است در صورت احراز مسئوليت بيمه بيمه -11ماده 

. طبق شرايط عمومي و خصوصي اين بيمه نامه اقدام كند  نسبت به ايفاي تعهدات خود،  دريافت اسناد و مدارك مورد نياز،

 .شود ها و خسارات موضوع بيمه و عمد يا غير عمد بودن جرم يا خطا، توسط مراجع ذيصالح تعيين مي ميزان هزينه

 .در تعهد بيمه گر قرار دارد 2ماده  ٠وكاله و يا دادرسي موضوع بند پرداخت هزينه هاي حق ال – 7تبصره

پرداخت .شود گذار انجام مي گر و بيمه نامه با موافقت بيمه موضوع اين بيمه  تعيين وكيل براي دفاع از دعاوي – 2تبصره 

طبق قرارداد   گر قت قبلي بيمهگان منوط به مواف/هاي دادرسي و حق الوكاله دفاع از دعاوي مطروحه عليه بيمه شده هزينه

 .باشد گر مي مبلغ تعهد بيمه% 7٩تا   وكالت و جمعاً

تواند  گر مي گر محرز باشد، بيمه گذار با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده از نظر بيمه در مواردي كه مسئوليت بيمه -8تبصره



دعي يا مدعيان نسبت به پرداخت و تسويه خسارت م  قبل از صدور راي از سوي مراجع قانوني ذيصالح با تحصيل موافقت

 . اقدام كند

  

 استثنائات: فصل چهارم 

 :باشند نامه نمي خسارتهاي زير تحت پوشش اين بیمه -11ماده 

 گان خارج از موضوع اين قرارداد/شده  گذار و بيمه هاي مدني بيمه سئوليت -7

 هاي واگذار شده  هاي ناشي از توليدات و خدمات هريك از شركت مسئوليت -2

 هاي واگذار شده  خسارت ناشي از عدم النفع، از دست دادن هرگونه سود، پاداش و درآمد شركت -8

 كار معترض به امر واگذاريخسارت ناشي از اعتصاب و اغتشاش نيروي -4

افترا، تهمت و   گان،/ تباني مجريان و مسئوالن امر واگذاري، عمد بيمه شده هاي ناشي از هرگونه معامالت و خسارت -5

 هاي كيفري ناشي از تقلب وكالهبرداري به صورت كتبي يا شفاهي، غرامت  انتشار افترا

 هر گونه صدمه بدني وارده از سوي هر يك از مسئوالن و مجريان امر واگذاري -١

 از نوسانات نرخ ارز و ارزش سهام در بازار بورس  خسارات مستقيم يا غير مستقيم ناشي -1

 

 ساير مقررات: فصل پنجم 

گري و ساير مقررات و قوانين  بر امر بيمه، عرف بيمه  در موارد سكوت اين قرارداد مطابق ضوابط كلي حاكم -12ماده 

 .جاري عمل خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیمهمرحله دوم برنامه اصالح نظام تعرفه بازار 

 

گري و در اجراي مرحله ايران و بيمه.ا.قانون تأسيس بيمه مركزي ج 71ماده ( 4)شوراي عالي بيمه به استناد مفاد بند     

، موارد زير را 4/٠/7811و  7811/ 2٩/1و ١/1/7811در جلسات مورخ «  برنامه اصالح نظام تعرفه بازار بيمه كشور»دوم 

 :تصويب نمود

 

سوزي و خطرات  هاي بيمه آتشبيمه رشتههاي حقمجازند نرخ  ، مؤسسات بيمه7811ماه سال از ابتداي دي  -الف

هاي مسكوني و موارد بيمه غيرصنعتي، بيمه بدنه وسايل نقليه موتوري زميني و بيمه براي ساختمان( بجز زلزله)تبعي

 .مهندسي را مشروط به رعايت ضوابط مندرج در اين مصوبه،راساً تعيين نمايند

 

هاي براي ساختمان( بجز زلزله)سوزي و خطرات تبعي بیمه آتش هايرشته ضوابط مربوط به.    1

 مسكوني و موارد بیمه غیرصنعتي و بیمه بدنه وسايل نقلیه موتوري زمیني

هاي مصوب شوراي عالي نامههاي فوق را طبق آيينهاي رشتهنامهموسسه بيمه موظف است شرايط عمومي بيمه.   1-1

همچنين موسسه مذكور مكلف است ساير .و اصالحات بعدي آنها تنظيم و اجرا نمايد(  58و  27هاي شماره نامهآيين)بيمه 



ها را به تاييد بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران نامه مربوط به اين رشتههاي پيشنهاد بيمه و بيمهشرايط چاپي و فرم

 .برساند

هاي فوق در هيات بيمه رشتههاي حقبيمه و نرختصويب معيارهاي تعيين حق موسسه بيمه موظف است ضمن   .2-1

 .مديره خود، يك نسخه از مصوبات موضوع اين بند را به بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران ارسال نمايد

صالحيت  هاي فوق، حداقل يك نفر مسئول فني كه موسسه بيمه موظف است براي عمليات بيمه هر يك از رشته.   3-1 

گران ايران رسيده باشد، منصوب و ايشان را  به بيمه تخصصي و فني وي براي رشته موردنظر به تاييد سنديكاي بيمه

 .گران ايران  معرفي نمايدمركزي جمهوري اسالمي ايران و سنديكاي بيمه

بي كه بيمه مركزي جمهوري هاي فوق را در چارچوموسسه بيمه موظف است آمار مربوط به عمليات بيمه رشته  .4-1  

 . اسالمي ايران تعيين و اعالم خواهد كرد، نگهداري و ارائه نمايد

  

 ضوابط مربوط به رشته بیمه مهندسي.    2

المللي تنظيم و اجراء هاي مهندسي خود را طبق شرايط و كلوزهاي استاندارد بيننامهموسسه بيمه موظف است بيمه.   1-2

 .  نمايد

ميليارد ريال باشد، موسسه بيمه موظف است يك نسخه ازگزارش  1٩٩نامه بيش از در مواردي كه سرمايه بيمه  .2-2

 .  كارشناسي ارزيابي ريسك مربوط را قبل از انعقاد قرارداد، به بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران ارسال نمايد

ين رشته، حداقل يك نفر مسئول فني كه صالحيت اي موضوع اموسسه بيمه موظف است براي عمليات بيمه    .3-2

گران ايران رسيده باشد، منصوب و ايشان را به بيمه تخصصي و فني وي براي رشته مهندسي به تاييد سنديكاي بيمه

 . گران ايران معرفي نمايدمركزي جمهوري اسالمي ايران و سنديكاي بيمه

موسسه بيمه موظف است آمار مربوط به عمليات بيمه مهندسي را در چارچوبي كه بيمه مركزي جمهوري اسالمي     .4-2

 .ايران تعيين و اعالم خواهد كرد، نگهداري و ارائه نمايد

 

گران ايران موظف است ضمن تدوين ضوابط تاييد صالحيت تخصصي و فني براي مسئوالن فني  سنديكاي بيمه   -ب

هاي تخصصي براي بررسي صالحيت افراد به عنوان مسئوالن فني در موسسات ت بيمه، نسبت به تشكيل كارگروهموسسا



نماينده بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران   در جلسات بررسي صالحيت مسئوالن فني موسسات بيمه،. مذكور اقدام نمايد

 .شركت خواهد كرد( بدون حق راي)به عنوان عضو ناظر 

    

به )در صورت استعفاء، عزل يا فوت هر يك از مسئوالن فني تاييد صالحيت شده  موسسه بيمه و يا سلب شرايط آنها        - ج

، موسسه بيمه موظف است حداكثر ظرف سه ماه مسئول فني (تشخيص هيات عامل بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران

تا . گران ايران معرفي نمايداسالمي ايران و سنديكاي بيمهواجد صالحيت ديگري را منصوب و به بيمه مركزي جمهوري 

گران ايران، انجام وظايف وي بر عهده مدير عامل يا قائم مقام مدير زمان انتصاب مسئول فني مورد تاييد سنديكاي بيمه

 . عامل موسسه بيمه خواهد بود

 

به تشخيص هيات عامل )هاي موضوع اين مصوبه در صورت تخلف موسسه بيمه از ضوابط و مقررات مربوط به رشته       - د

هاي و يا در صورتي كه موسسه بيمه به هر علت بيش از سه ماه در هر يك از رشته( بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران

هاي مذكور بطور موقت يا دائم بيمه رشتهاختيار تعيين حق موضوع اين مصوبه، فاقد مسئول فني تاييد صالحيت شده باشد،

بيمه از موسسه بيمه، موسسه مذكور حسب مورد در صورت سلب اختيار تعيين نرخ حق. از موسسه بيمه سلب خواهد شد

يران بيمه از بيمه مركزي جمهوري اسالمي انرخ حق هاي مصوب شوراي عالي بيمه و يا استعالمموظف به رعايت تعرفه

 .خواهد بود

  

هاي بيمه به شرح جدول براي حذف تعرفه رشته« برنامه اصالح نظام تعرفه بازار بيمه كشور»مراحل اجراي   -هـ   

 .پيوست تعيين گرديد

 بیمه در اجراي  مراحل حذف تعرفه رشته هاي

 برنامه اصالح نظام تعرفه بازار بیمه کشور                      

مرحله 

  اول

مرحله 

  دوم
  مرحله سوم

مرحله 

  چهارم

مرحله 

  پنجم
  مرحله ششم

مرحله 

  هفتم

  مهندسي  باربري
مسئوليت 

  مدني

مسئوليت 

متصديان حمل 
  عمر  اعتبار داخلي  كشتي



  و نقل

  هواپيما  حوادث شخصي  پول  بدنه اتومبيل * كشتي
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 ريال يا معادل ارزي آنمیلیارد  111میلیارد ريال و هر ناوگان تا مبلغ  31هر کشتي تا مبلغ *

 میلیارد ريال يا معادل ارزي آن 81میلیارد ريال و هر ناوگان تا مبلغ  21هر هواپیما تا مبلغ  **
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 چارچوب برنامه اصالح نظام تعرفه بازار بیمه کشور 

گري، سازوكار اصالح بيمهايران و .ا.قانون تأسيس بيمه مركزي ج 71ماده ( 4)شوراي عالي بيمه در اجراي مفاد بند        

چارچوب برنامه »، 1/5/7811نظام تعرفه بازار بيمه كشور را طي شش جلسه شورا بررسي و نهايتاً در جلسه مورخ 

 :را به ترتيب زير تصويب نمود «اصالح نظام تعرفه بازار بیمه کشور

http://www.centinsur.ir/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=2810&CategoryID=80#_ftnref1
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بيني شده، ستيابي به اهداف كالن پيشبه منظور د« برنامه تحول درصنعت بيمه كشور»هاي اصلي از استراتژي        

است كه راهكار تحقق آن در قالب هفت « استقرار نظام نظارت هوشمند، نهادينه و خودتنظيم در حوزه حاكميتي»استراتژي 

يكي از مهمترين اين « اي در صنعت بيمه كشوراي به جاي نظارت تعرفهاستقرار نظارت غيرتعرفه»سياست تعيين شده و 

 .شودمحسوب ميها سياست

چارچوب برنامه اصالح نظام تعرفه »بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران در راستاي عملياتي كردن سياست مذكور،      

جانبه طي شش جلسه، ضمن تصويب شورا با بررسي همه. را تدوين و به  شوراي عالي بيمه پيشنهاد نمود« بازار بيمه كشور

 :نمودچارچوب فوق، موارد زير را مقرر 

هاي مربوط به اجراي مفاد چارچوب برنامه را نامهبيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است مقررات و آيين        -7

 .جاري تدوين و براي تصويب به شوراي عالي بيمه ارايه نمايدحداكثر تا پايان سال

ه عهده بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران است و نظارت بر اجراي چارچوب برنامه فوق در سطح صنعت بيمه ب           -2

 .هاي بيمه، همكاري الزم به منظور حسن اجراي مفاد اين چارچوب را خواهند نمودمدير عامل وهيات مديره شركت

براي  و اتخاذ تدابير الزم« برنامه اصالح نظام تعرفه در بازار بيمه كشور»به منظور ارزيابي نتايج حاصل از اجراي          -8

ماهه گزارشي از روند تحقق اهداف موردنظر از برنامه، بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است در مقاطع شش

 . اجراي برنامه فوق را به شوراي عالي بيمه ارايه نمايد

 

 :چارچوب برنامه اصالح نظام تعرفه بازار بیمه کشور

صورت تدريجي و طي يك دوره حداکثر پنج ساله به  اصالح نظام تعرفه بازار بیمه کشور به          -

 منظورتسهیل بازار رقابتي

 بیني تدابیر الزمشدگان و صاحبان حقوق آنها و لزوم پیشگذاران، بیمهحمايت از حقوق بیمه          -

 اي و تخصصي در بازار بیمه کشور  حمايت از ايجاد و توسعه نهادهاي حرفه          -

یري از ايجاد انحصار در بازار بیمه کشور و مقابله با موارد مختل کننده بازار رقابتي از قبیل جلوگ        -

 ، تباني و ارائه اطالعات خالف واقع و گمراه کننده(دامپینگ)گذاري تهاجمي قیمت

لقه و ساير درآمدهاي متع هاي بیمه با حفظ توازن بین حق بیمهتعیین نرخ حق بیمه توسط شرکت          -

هاي متعلقه همان رشته و با رعايت ضريب خسارت متعارف در ها و هزينهبا خسارت اي هر رشته بیمه

 بازار بیمه کشور



اي توزيع ريسك در بازارهاي  استفاده بهینه از ظرفیت اتكايي داخلي با رعايت اصول حرفه          -

 المللي بین

استقرار نظارت »ع نظارت در صنعت بیمه کشور با هدف تدوين و عملیاتي نمودن نظام جام          -

هاي اجرايي الزم، حداکثر ظرف مدت دو  بیني ضمانت و با پیش« اياي به جاي نظارت تعرفه غیرتعرفه

 سال 

هاي اي در چارچوب فرمآوري و تولید اطالعات بیمهآوري اطالعات در جمعبكارگیري فن          -

 شده استاندارد تعیین

هاي اتكايي نامه با رعايت ظرفیت شرکت بیمه در نگهداري ريسك و يا با اخذ پوششصدور بیمه          -

 مناسب

 بازنگري و تدوين ضروريات عملیات اتكايي موسسات بیمه          -

ها و نامهاي و ساير آيینها در هر رشته بیمهنامهتدوين استانداردها و بازنگري شرايط عمومي بیمه          -

 مقررات

 تدوين مقررات مربوط به تايید صالحیت مسئول فني و اکچوئر موسسات بیمه          -

شدگان و نحوه رسیدگي به گذاران و بیمهنامه مربوط به حمايت از حقوق بیمهتدوين آيین          -

 شكايات و اختالفات در صنعت بیمه

 

 

 

 

 

 

 

 مرحله اول اصالح نظام تعرفه بازار بیمه 



ايران و بيمه گري در جلسه مورخ .ا.قانون تأسيس بيمه مركزي ج 71ماده ( 4)شوراي عالي بيمه در اجراي مفاد بند 

 :، مرحله اول اصالح نظام تعرفه بازار بيمه كشور در برخي از رشته هاي بيمه را به ترتيب زير تصويب نمود8/7811/١

 :مؤسسات بيمه مجازند حق بيمه رشته هاي باربري، كشتي و هواپيما را با رعايت موارد زير تعيين و اعمال نمايند -7

و اصالحات بعدي آن الزامي نمي ( 1)براي صدور بيمه نامه در رشته باربري، اعمال تعرفه ها طبق آيين نامه شماره  -الف

 .باشد

 8٩ايران براي هر كشتي تا سقف .ا.ستعالم نرخ حق بيمه از بيمه مركزي جبراي صدور بيمه نامه در رشته كشتي، ا -ب

 .ميليارد ريال و يا معادل ارزي آن الزامي نمي باشد 7٩٩ميليارد ريال و براي هر ناوگان تا سقف 

 2٩ا سقف ايران براي هر هواپيما ت.ا.براي صدور بيمه نامه د رشته هواپيما، استعالم نرخ حق بيمه از بيمه مركزي ج -ج

 .ميليارد ريال و يا معادل ارزي آن الزامي نمي باشد 1٩ميليارد ريال و براي هر ناوگان تا سقف 

مؤسسات بيمه موظفند بيمه نامه رشته هاي مشمول اصالح نظام تعرفه را بر اساس شرايط عمومي مصوب شوراي عالي  -2

ر چارچوب شرايط و كلوزهاي متعارف بين المللي مربوط رشته هاي فاقد شرايط عمومي مصوب بايد د. بيمه صادر نمايند

 .ساير سياستها و ضوابط كلي مربوط به نحوه اعمال اختيارات تفويض شده فوق، متعاقباً ابالغ خواهد شد. تنظيم و صادر شود

٩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 51نامه شماره  آيین 

گري در جلسه   مرکزي ايران و بیمهقانون تأسیس بیمه  17ماده  5بیمه در اجراي بند   عالي يشورا 

در ده را اي   بیمهارزيابي خسارت مؤسسات  فعالیتاعطاي پروانه و نحوه نامه  آيین 3/4/1382 مورخ

 :به شرح زير تصويب نمودماده و سه تبصره 

بررسي و تحقيق در مورد علت  وظيفهنامه   كه طبق اين آيينقي است وشخص حقاي   بيمهارزيابي خسارت موسسه . 7ماده 

و نيز مذاكره براي تعديل و تسويه خسارت يا  شرايط بيمه نامهطبق  گر  تعهد بيمهميزان تشخيص و مقدار خسارت و 

 . دارد  به عهدههاي مورد ادعا را  خسارت

مه پروانه ارزيابي خسارت نا اين آئين 8تواند به اشخاص حقيقي واجد شرايط مندرج در ماده  تبصره ـ بيمه مركزي ايران مي

 .نامه خواهند بود  اينگونه ارزيابان نيز مشمول ضوابط اين آئين. در يك رشته معين بدهد

اساسنامه آن را تأييد و موافقت كتبي خود را   منوط به آن است كه بيمه مركزي ايرانمؤسسه ارزيابي خسارت ثبت . 2ماده

 .اعالم نمايد

 : اي، موسسين و شركاء بايد واجد شرايط زير باشند  بيمه  ارزيابي خسارت در يك يا چند رشتةپروانه  براي دريافت. 8ماده

 .ـ تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران7

قانون تأسيس بيمه مركزي  ١4نداشتن سوء پيشينه كيفري و سابقه ارتكاب يا معاونت در يكي از جرائم موضوع ماده ـ 2

 .ايران و بيمه گري

 .حسن شهرت و موفقيت در آزمون كتبي و شفاهي بيمه مركزي ايرانـ داشتن 8

 .ـ داشتن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس4

 4٩آميز دورة آموزشي به مدت  اي به تشخيص بيمه مركزي ايران يا طي موفقيت  ـ داشتن دو سال سابقه كار مفيد بيمه5

 .دنماي ساعت كه برنامة آن را بيمه مركزي ايران تهيه و اجرا مي

 .ـ عدم اعتياد به مواد مخدر به تأييد مراجع ذيربط١

 .ـ انجام خدمت وظيفه عمومي و يا ارائه برگ معافيت دائم يا خريد خدمت وظيفه عمومي براي آقايان1

 .تبصره ـ اعضاء هيئت مديره و مدير عامل مؤسسه الزاماً از بين مؤسسين و شركاء انتخاب خواهند شد

هاي بيمه،  توانند عضو هيئت مديره، مديرعامل، يا كارمند شركت خسارت نميي موسسه ارزياب و شركاءموسسين . 4ماده 

 . شركتهاي نمايندگي يا كارگزاري بيمه و دفاتر ارتباطي بوده يا نماينده يا كارگزار بيمه باشند



 .ندي خواهد كردب  بيمه مركزي ايران مؤسسات ارزيابي خسارت را با توجه به توان تخصصي آنها رتبه. 5ماده 

مؤسسه ارزيابي خسارت براي دريافت پروانه فعاليت بايد تضميني بصورت وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا وثيقه . ١ماده 

گذار   ملكي يا بيمه نامه مناسب و يا تركيبي از موارد ياد شده بمنظور حسن انجام كار و تضمين حقوق شركتهاي بيمه، بيمه

نمايد نزد بيمه مركزي ايران  به ترتيبي كه بيمه مركزي ايران متناسب با رتبه مؤسسه مشخص مييا ساير اشخاص ذينفع 

 .توديع نمايد

موسسه ارزيابي خسارت موظف است گزارش خود را به صورت مستدل و مستند كه حداقل شامل موارد زير باشد . 1 ماده

 : گذار ارائه نمايد  تهيه و حسب مورد به شركت بيمه و يا بيمه

اي كه منجر به وقوع   ـ مشخصات كامل مكان، زمان و علت وقوع خسارت، مبلغ خسارت تحقق يافته و خطر يا حادثه7

 .خسارت شده است

بين ( احتمالي)گر و علت تفاوت   ـ انطباق خسارت با شرايط قرارداد بيمه و تعيين مبلغ خسارت قابل پرداخت توسط بيمه2

 .حقق يافته و قابل پرداختمبلغ خسارت ت

 .گر   ـ امكان تحقق شرايط جانشيني و حدود خسارت قابل بازيافت توسط بيمه8

نبايد هيچ گونه  از طبقه اول آنان 7درجه   ، مؤسسين و شركاء همچنين اقارب نسبي و سببيخسارت موسسه ارزيابي. 1 ماده

 .ته باشندمستقيم يا غيرمستقيم در خسارت تحت ارزيابي خود داش نفع

صالحيت الزم، از قوانين، مقررات و ضوابط مربوط و يا از دست دادن مؤسسه ارزيابي خسارت در صورت تخلف .  ٠ ماده

 .تواند با تصويب هيئت عامل پروانه فعاليت آن را معلق يا لغو نمايد بيمه مركزي ايران مي

از خدمات مؤسسات و اشخاصي كه داراي پروانه ارزيابي  هاي بيمه مجاز به استفاده شركت 7818از اول تير ماه . 7٩ماده 

 .باشند  خسارت از بيمه مركزي ايران نيستند براي امر ارزيابي خسارت نمي

المللي فعاليت   اند و بصورت بين  تبصره ـ آن دسته از مؤسسات معتبر ارزيابي خسارت كه در خارج از ايران به ثبت رسيده

 .مستثني هستندنمايند از شمول اين ماده  مي

 

 1/51آيین نامه شماره 

 ‹‹اي مكمل آيين نامه اعطاي پروانه و نحوه فعاليت مؤسسات ارزيابي خسارت بيمه ››

تصويب  71/72/7818در جلسه مورخ   گري،  تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه  71ماده  5شوراي عالي بيمه در اجراي بند 

 :اي به شرح زير اصالح شود بيمه   نمود آيين نامه اعطاي پروانه و نحوه فعاليت مؤسسات ارزيابي خسارت



 :به شرح زير اصالح شود 5٩آيين نامه شماره  8ماده  5بند  -7

ال سابقه كار مفيد در تعيين و كارشناسي داشتن دو سال سابقه كار مفيد بيمه اي به تشخيص بيمه مركزي ايران يا دو س  .5

 .ساعت 4٩خسارت و طي موفقيت آميز دوره آموزشي به مدت 

 (تبصره ماده به قوت خود باقي است. )به شرح زير اصالح شود 7٩ماده   -2

نه ارزيابي هاي بيمه مجاز به استفاده از خدمات مؤسسات و اشخاصي كه داراي پروا  شركت 7818از اول تير ماه   -7٩ماده  

خسارت از بيمه مركزي ايران نيستند براي امر ارزيابي خسارت نمي باشند اما استفاده از كارشناسان شركت و يا متخصصين 

 .هاي مختلف براي برآورد ميزان خسارت بالمانع است  فني در رشته

 

 2/51آيین نامه شماره 

 ‹‹اي يابي خسارت بيمه مكمل آيين نامه اعطاي پروانه و نحوه فعاليت مؤسسات ارز››

 ٠/72/7814گري در جلسه مورخ  قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه 71ماده  5شوراي عالي بيمه در اجراي بند 

 : تصويب نمود 

 .نوشته شود« سفته با ضامن معتبر»عبارت « نامه مناسب بيمه»به جاي عبارت  5٩آيين نامه شماره  ١در ماده 

 

 51آيین نامه شماره 

گري، در جلسه   قانون تاسیس بیمه مرکزي ايران و بیمه 17ماده  3شوراي عالي بیمه بر اساس بند  

، آيین نامه قرارداد گروهي بیمه اعتبار داخلي را در هفده ماده و سه تبصره به شرح 18/9/1382مورخ 

 :زير تصويب نمود

هاي اقتصادي در قبال ارائه  شتري است كه از طرف بنگاهظرفيت بدهي يك م« اعتبار»در اين آيين نامه منظور از . 7ماده 

كاال و خدمات يا بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري كه مجوز بانك مركزي را دارند به صورت تسهيالت مالي در اختيار 

 .گيرند ها در معرض ريسك عدم بازپرداخت قرار مي ناشي از اين فعاليت  مشتريان قرار گرفته ومطالبات

نامه به صورت گروهي و فقط با   هاي بيمه موظفند قراردادهاي بيمه اعتبار را در چارچوب ضوابط اين آيين شركت. 2ماده 

هاي اقتصادي آنها متضمن ريسك عدم بازپرداخت مطالبات ناشي  مشروط به اينكه فعاليت 7اشخاص حقوقي مذكور در مادة 

 .از اعتبارات اعطايي آنها باشد، منعقد نمايند



نامه تنظيم   هاي بيمه در چارچوب ضوابط اين آيين شرايط عمومي و خصوصي بيمه اعتبار توسط هر يك از شركت: رهتبص

 شود مي

  گذار را مكلف به انجام موارد زير نمايند هاي بيمه بايد در قراردادهاي بيمه اعتبار بيمه شركت. 8ماده 

ارگيرنده را ارزيابي و از توانايي مالي و حسن سابقه وي در بازپرداخت قبل از اعطاي اعتبار، سابقه و وضعيت مالي اعتب - 7-8

 .اعتبار اعطايي اطمينان حاصل نمايند

از هر اعتبارگيرنده حداقل معادل صد و بيست درصد مجموع اعتبار اعطايي و كارمزد متعلقه تضمين معتبر يا وثيقه  - 2-8

 .در رهن يا مالكيت خود نگه دارنداخذ نموده و يا حسب مورد، موضوع مورد معامله را 

تقاضاي . براي مجموع اعتبار اعطايي در بخش خاصي از فعاليت و تمام اعتبار گيرندگان آن بخش، تقاضاي بيمه نمايد  8-8

 .شود كه تعداد اعتبارات اعطايي در طول يك سال بيش از بيست و پنج مورد باشد گذار در صورتي پذيرفته مي  بيمه

فروش اقساطي يا اجاره به شرط تمليك، حداقل بيست درصد ارزش موضوع مورد معامله را به صورت نقدي از در مورد  4-8

 .اعتبار گيرنده دريافت نمايد

 .در قراردادهاي گروهي فروش اقساطي تعداد دفعات فروش در هر سال نبايد كمتر از بيست و پنج مورد باشد 5-8

هفتاد و پنج درصد مجموع اعتبار اعطايي و كارمزد متعلقه خواهد بود و بيست و پنج حداكثر تعهد شركت بيمه معادل . 4ماده 

 گذار قابل بيمه نخواهد بود  درصد سهم بيمه

در مواردي كه وثيقه ملكي يا سند ملكي و يا اسناد مالي تضمين شده توسط دولت يا بانك مركزي در رهن بيمه :تبصره 

 ارت تا پانزده درصد قابل كاهش استگذار قرار گيرد سهم بيمه گذار از خس

 . بازپرداخت آنها بيش ازپنج سال نباشد هگيرد كه دور نامه قرار مي  اعتباراتي مشمول اين آيين. 5ماده 

گذار   در صورتي كه اعتبارگيرنده تا سي روز بعد از سررسيد پرداخت بدهي يا هر قسط، وجه آن را پرداخت نكند بيمه. ١ماده 

 .ارسال تذكر كتبي وجه پرداخت نشده را مطالبه نمايدموظف است با 

در صورتي كه اعتبار گيرنده ظرف مدت سه ماه بعد از سر رسيد، تمام يا بخشي از مطالبات مربوط را پرداخت نكند . 1ماده 

م گذار موظف است ظرف پانزده روز پس از انقضاي مدت مذكور، به صورت مكتوب و مستند به شركت بيمه اعال  بيمه

 .خسارت نمايد

تواند جهت بازيافت خسارت پرداخت شده به اعتبار گيرنده يا ضامن  شركت بيمه پس از قبول يا پرداخت خسارت مي. 1ماده 

هاي اخذ شده و يا وثايق مربوط را در اختيار شركت بيمه قرار دهد و  گذار موظف است تمام تضمين بيمه. وي مراجعه نمايد



شركت بيمه موظف است پس از تامين مطالبات خود . ده از آنها را به شركت بيمه منتقل نمايدحقوق خود نسبت به استفا

 .مابه التفاوت را به بيمه گذار مسترد كند

چنانچه به دليل وقايعي نظير جنگ ، شورش ، بحران اقتصادي ، بالياي طبيعي و يا شرايط فورس ماژور، بخش . ٠ماده 

گر تعهدي   نتوانند بدهي يا قسط خود را بپردازند، بيمه( به تشخيص شوراي عالي بيمه) قابل توجهي از اعتبار گيرندگان

 .نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت

بيمه اعتبار فروش اقساطي يا اجاره به شرط تمليك براي مواردي مجاز است كه موضوع فروش يا اجاره به اندازه   .7٩ماده 

هاي رايج براي حوادثي كه آن را تهديد   داخت اقساط يا اجاره، تحت پوشش بيمهارزش روز آن و براي طول دوره بازپر

 .كند قرار گيرد مي

توانند نسبت به عرضه اين بيمه اقدام نمايند ليكن صدور اين بيمه نامه صرفاً در  نمايندگان و كارگزاران بيمه مي. 77ماده 

 .شعب شركت بيمه انجام خواهد شد

براي مدت يك سال منعقد خواهد شد و در صورتي كه حداقل يك ماه قبل از خاتمه قرارداد هر يك  قرارداد بيمه  .72ماده 

 .از طرفين عدم تمايل خود را به تمديد قرارداد اعالم نكنند قرارداد براي سال بعد با همان شرايط تمديد خواهد شد

 .روزه نسبت به فسخ آن اقدام نمايندهر يك از طرفين قرارداد بيمه مي توانند با اخطار كتبي سي . 78ماده 

سقف پوشش بيمه براي هر يك از اعتبار گيرندگان حقيقي پانصد ميليون ريال و براي هر يك اعتبار گيرندگان . 74ماده 

گذار در هر قرارداد با رعايت حداكثر   در هر حال سقف تعهد شركت بيمه در مقابل بيمه. حقوقي سه ميليارد ريال خواهد بود

 . شركت بيمه نبايد از سيصد ميليارد ريال بيشتر باشد هت نگهداري ريسك براساس اساسنامظرفي

اي را براي اشخاص حقيقي و حقوقي متناسب با شاخص   تواند هر سال سقف پوشش بيمه بيمه مركزي ايران مي: تبصره

 .قيمت خرده فروشي افزايش دهد

 :نوع تضمين و مدت بازپرداخت اعتبار به ترتيب زير استحداقل نرخ حق بيمه اين نوع بيمه برحسب . 75ماده 

گذار است و مدت بازپرداخت حداكثر   اعتبارهايي كه براي تضمين آنها وثيقه اخذ شده يا مورد معامله در مالكيت بيمه( الف

به ازاي هر ماه، يك سال است پنج در هزار مجموع اعتبار و سود متعلقه و چنانچه مدت بازپرداخت بيشتر از يك سال باشد 

 .يك دهم در هزار به حداقل نرخ اضافه مي شود

اعتبارهايي كه براي تضمين آنها چك و سفته اخذ شده است و مدت بازپرداخت حداكثر يك سال است هفت و نيم در  ( ب

نيم در هزار به  هزار مجموع اعتبار و سود متعلقه و چنانچه مدت بازپرداخت بيشتر از يك سال باشد به ازاي هر ماه، يك و

 .شود حداقل نرخ اضافه مي



هاي بيمه موظفند فهرست اعتبار گيرندگان بدحساب را به بيمه مركزي ايران گزارش نمايند تا در اختيار  شركت. 7١ماده 

 . هاي بيمه قرار گيرد ساير شركت

 . كارمزد اتكايي اجباري قراردادهاي گروهي بيمه اعتبار پنج درصد خواهد بود. 71ماده  

 

 1/51آيین نامه شماره 

 نامه قرارداد گروهي بیمه اعتبار داخلي مكمل آيین  

 74/77/7812گري، در جلسه مورخ  قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه  71ماده  8عالي بيمه براساس بند  شوراي

 :اعتبار داخلي به شرح زير اصالح شود  نامه قرارداد گروهي بيمه آئين  74ويب نمود تبصره، ذيل ماده تص

اي را براي اشخاص حقيقي و حقوقي متناسب با شاخص  تواند هر سال سقف پوشش بيمه  تبصره ـ بيمه مركزي ايران مي»

ي بيمه براي ارائه بيمه با پوشش بيشتر از سقف مقرر ها فروشي افزايش دهد و يا با تقاضاي هر يك از شركت قيمت خرده 

 «.در اين ماده موافقت كند

 

 2/51آيین نامه شماره 

 مكمل آيین نامه قرارداد گروهي بیمه اعتبار داخلي

 2٠/٠/7814گري در جلسه مورخ  قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه 71ماده  8شوراي عالي بيمه بر اساس بند  

 : به شرح زير اصالح شود( 57شماره )آيين نامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار داخلي  4و ماده  8-8، بند  2تصويب نمود ماده 

شركتهاي بيمه موظفند قراردادهاي بيمه اعتبار را در چارچوب ضوابط اين آيين نامه به صورت گروهي و فقط با . 2ماده 

 :منعقد نمايند اشخاص زير

مانند عرضه و تقاضاي )بانكها و مؤسسات اعتباري و ساير اشخاص حقوقي ارائه كننده خدمات مالي و عمليات شبه بانكي . 7

مشروط بر آن كه ( وجوه و اعتبار، دريافت سپرده و وديعه و موارد مشابه، اعطاي وام و تسهيالت و صدور كارت اعتباري

 .ركزي جمهوري اسالمي ايران مجوز اين فعاليتها را گرفته باشندبراي فعاليت خود از بانك م

 .فروشند بنگاه هاي اقتصادي كه كاال را به صورت غير نقدي مي. 2

مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و يا نهادهاي عمومي غير دولتي كه بر اساس ضوابط مربوط مجاز به اعطاي وام و . 8

 .تسهيالت به ساير اشخاص هستند

در موارد خاص تا زماني كه مقرراتي از سوي مراجع ذي ربط ابالغ نشده است انعقاد قرارداد بيمه اعتبار با اخذ مجوز : صره تب



 .كتبي از بيمه مركزي ايران امكان پذير است

د، ـ براي مجموع اعتبار اعطايي در بخش خاصي از فعاليت و تمام اعتبار گيرندگان آن بخش تقاضاي بيمه نماي8-8بند 

شود كه تعداد اعتبار گيرندگان وي در طول يك سال بيش از بيست و پنج شخص  گزار در صورتي پذيرفته مي  تقاضاي بيمه

          .حقيقي و يا حقوقي باشد

درصد بقيه بر عهده بيمه  25درصد مبلغ آن خواهد بود و جبران  15گر در مورد هر قسط معادل   حداكثر تعهد بيمه. 4ماده 

 .باشد ميگذار 

در مواردي كه سند ملكي يا اسناد مالي تضمين شده توسط دولت يا بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در رهن : تبصره

 .گزار قرار گيرد سهم بيمه گزار از هر خسارت تا پانزده درصد قابل كاهش است   بيمه

  

 2/51نامه شماره  آيین

 داخلينامه قرارداد گروهي بیمه اعتبار  اصالح آيین

اصالح  4/١/7811گري، در جلسه مورخ  قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه 71ماده  8بيمه در اجراي بند  عالي شوراي 

 :نامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار داخلي را به شرح زير تصويب نمود¬آئين

 : به شرح زير اصالح شود 77ماده ( نامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار داخلي¬آئين)  57نامه شماره ¬در آئين

شركت بيمه مجاز است به   عالوه بر اين،. توانند نسبت به عرضة اين بيمه اقدام نمايند¬نمايندگان و كارگزاران بيمه مي

 . نامه اعتبار، هزينه صدور بپردازد¬نماينده داراي مجوز صدور بيمه

 

 52  شماره نامه  آيین

قرارداد   گري و بیمه  ايران  مرکزي  بیمه  تأسیس  قانون 17  ماده 3بند   در اجراي  بیمه  عالي  شوراي 

مورخ   زير در جلسه  شرح  را به  تبصره 3و   ماده 13بر   مشتمل  داخلي  حمل  متصديان  مسئولیت بیمه

 : نمود  تصويب23/11/1382

  داخلي  و نقل  حمل  متصديان  مسئوليت  قرارداد بيمه

 ......... قرارداد  شماره

  

 ونقل  حمل  و شركت  طرف  ازيك( گر بيمه  عنوان  به............... )  بيمه  سهامي  شركت  قرارداد بين  اين



 ........................................... ………................  نشاني  به...................................... داخلي 

 : شود زير منعقد مي  شرح  به 787١  سال  مصوب  بيمه  قانون  ديگر با رعايت  ازطرف( گذار بيمه  عنوان  به)

 قرارداد  موضوع  :7 ماده

  هاي استناد بارنامه كاال به  صاحبان و يا  كنندگان  ارسال  گذار درقبال بيمه  مسئوليت  از بيمه  است  قرارداد عبارت  موضوع

  آن  جبران  مسئول  ونقل  حمل  متصدي عنوان  گذار به و بيمه  قرارداد بوده  در اين  شده  بيمه  خطرات  از تحقق  ناشي  ،كه صادره

 . شود  ها شناخته

 گر بيمه  تعهدات  و خاتمه  شروع  :2 ماده

در   در مقصد مندرج تخليه  با شروع  كاال در مبدأ، آغاز و همزمان  بارگيري  از تكميل  قرارداد پس  اين  گر تحت بيمه  تعهدات

  .يابد مي  خاتمه  بارنامه

 گر تعهد بيمه  حدود و ميزان  :8 ماده

  هد جبرانمتع 1  در ماده مندرج  شرح  گذار به بيمه  و تعهدات  وظايف  كليه  انجام  قرارداد و مشروط به  شرايط اين  گر طبق بيمه

 : گذار باشد بيمه  عهده  به  آن  جبران  وارد ومسئوليت  مورد حمل  محموالت  زير به  حوادث  وقوع  درنتيجه  كه  است  خسارتهايي

 .  ثابت  و يا برخورد كاال با شيي  نقليه  وسيله  و واژگوني  ـ تصادف8ـ7

 .. نقليه  وسيله  روياز   شدن  كاال در اثر پرتاب  وارد به  ـ خسارتهاي8ـ2

  نقليه  و انفجار وسيله  ، صاعقه سوزي  ـ آتش8ـ8

 .  نقليه  با وسيله  محموله  كلي  ـ سرقت8ـ4

 : زير نيز خواهد بود  هاي  هزينه  خود متعهد جبران  درصد تعهدات  تا بيست  گر درمجموع بيمه:  تبصره

در   آن  زيان  جبران  كه  حوادثي از وقوع  پس  خسارت  از توسعه  جلوگيريكاال و   نجات  جهت  و متعارف  الزم  هاي  ـ هزينه7

 .گر باشد تعهد بيمه

 . باشد  شده  ثبت  قضايي  درمراجع  شده  بيمه  در ارتباط با خطرات  متعارف  صورت  به  گذار كه  از بيمه  و دفاع  دادرسي  ـ هزينه2

  استثنائات: 4ماده

باشد در تعهد   واردآمده  مورد حمل  كاالي  زير به  عوامل  در نتيجه  و يا غيرمستقيم  طور مستقيم  به  كه  خسارتهايي  جبران

 : گر نيست بيمه

و يا   ، راننده( وي  ونمايندگان  كاركنان  شامل)گذار  بيمه  عمد يا مجرمانه  عمل  و هرنوع  در امانت  اسناد و خيانت  ـ جعل4ـ7

 .  ليهنق  وسيله  راننده  كمك



 . ، آتشفشان ، زلزله ، طوفان مانند سيل  طبيعي  ـ حوادث4ـ2

 .  ، بلوا، ضبط و مصادره ، اعتصاب ، شورش ـ جنگ4ـ8

 .  اي هسته  وانفعاالت راديواكتيو و فعل  ـ تشعشعات4ـ4

 . كاالها  و يا خودسوزي  ذاتي  ـ عيب4ـ5

 .كاال در بازار  ارزش  و كاهش  النفع و عدم  غيرمستقيم  خسارت  ـ هرگونه4ـ١

 . و غيرمجاز  قاچاق  كاالهاي  ـ حمل4ـ1

 .  و بارگيري  تخليه  هنگام  ـ خسارت4ـ1

 .  نامه گواهي  نوع  به  باتوجه  نقليه  وسيله  رانندگي  براي  راننده  صالحيت  ـ عدم4ـ٠

 . باشد( 8)  ر در مادهمذكو  خطرات  از تحقق  ناشي  كه  ، مگر اين ، آبديدگي ، روندگي ـ ريزش4ـ7٩

 .  محموله  وزن  طبيعي  ـ كاهش4ـ77

 .  در امانت  از خيانت  ناشي  سرقت  و يا هرنوع  از محموله  قسمتي  ـ سرقت4ـ72

 . كاال  ـ فقدان4ـ78

 . گر  بيمه  قبلي  جز با موافقت  حمل  ـ تغيير وسيله4ـ74

 .كاال  بندي  و بسته  عالمت  وارده به  ـ خسارت4ـ75

 . خواهد بود پوشش  قابل  اضافي  بيمه  حق  پرداخت  مشروط به  و آبديدگي  و بارگيري  از تخليه  ناشي  خسارت: تبصره

  بيمه  حق  نرخ  :5 ماده 

 در هزار ارزش محموله 5/٩براي محموله هاي تا ارزش پنجاه ميليون ريال معادل ( حمل )نرخ حق بيمه هر بارنامه  -7-5

  مازاد مبلغ  به  در هزارنسبت 2/٩باشد   ريال  ميليون  از پنجاه  بيش  آن  محموله  ارزش  كه  هايي  بارنامه  بيمه  حق  نرخ -2-5 

 . شود مي اضافه 5ـ7بند   بيمه  حق  مبلغ  و به  شده  محاسبه  ريال  ميليون  پنجاه

  و يا ساير مصالح و سيمان  ،گچ معدني  هاي  ، سنگ علوفه،  ، غالت آالت  گذار منحصرا آهن  بيمه  كه  در مواردي _5 _8

 .يابد مي تقليل  نصف  به  بيمه  حق  نمايد نرخ مي  حمل  فله  صورت  را به  ساختماني

  اين. ردازدگر بپ  بيمه  به  بيمه  حق  سپرده  عنوان  به  ريال...............   قرارداد مبلغ  شروع  در تاريخ  گذار متعهد است بيمه -4-5

 .خواهد ماند  گر باقي قرارداد نزد بيمه  تا پايان  سپرده

  آن  پرداخت  به  قرارداد ملزم در ارتباط با اين  و يا مقررات  قوانين  طبق  كه  و يا عوارضي  ماليات  است  گذار موظف بيمه - 5-5

 .نمايد  گر پرداخت بيمه به  متعلقه  بيمه  بر حق  و عالوه  را در هر مورد محاسبه  است



  در منافع  مشاركت  :١ ماده

  بيمه  حق  به  و معوق  پرداختي هاي  خسارت  مجموع  نسبت  شود كه  قرارداد مشخص  يكساله  هر دوره  در پايان  كه  درصورتي

  عنوان  قرارداد را به  آن  بيمه  درصد حق 7٩ تواند حداكثر معادل گر مي بيمه  درصد است  هر قرار داد كمتر از پنجاه  دريافتي

 نمايد  گذار پرداخت بيمه  به  در منافع  مشاركت

  گذار  بيمه  سهم  خسارت  :1 ماده

  صاحب  به  وبايد توسط وي  گذار است بيمه  عهده  به  درصد خسارت  بيست  جبران  محموله  كلي  از سرقت  ناشي  در خسارت

 گردد  كاال پرداخت

 گذار بيمه  تعهدات  :1 ماده

 :  گذار متعهد است بيمه

  و مسئوليت  صادر نموده  وترابري  راه  وزارت  داخلي  اي جاده  بارنامه(  نمره  پشت)  مسلسل  صورت  به  محموالت  كليه  براي 1ـ7

 . نمايد  قرارداد، بيمه  شرايط اين  مذكوررا تحت  محموالت  و يا صاحبان  كننده  ارسال  خود را در قبال

( گذار بيمه)  وي  بنام  بارنامه دريافت  براي  كشور را كه  ونقل  ها و حمل پايانه  سازمان  حواله(  كپي)از تصوير   نسخه  يك  1ـ2

 . نمايد  گر تحويل بيمه  به  صدورحواله  روز بعد از تاريخ  و حداكثر تا پنج  گردد همواره صادر مي

  بيمه  حق  ، ميزان محموله  وارزش  ، مبدأ، مقصد، نوع سريال  هر روز را با ذكر شماره  طي  صادره  يها  بارنامه  كليه  فهرست 1ـ8

  هاي بارنامه  مربوط به  بيمه  و حق  گر اعالم  بيمه  روز بعد به اداري  روز و حداكثر در آغاز وقت  همان  اداري  وقت  تا پايان

بند   مقرر در اين  مهلت  گذار تا پايان  بيمه  چنانچه. نمايند  گر پرداخت  بيمه  به  هفتههر  از پايان  روز پس 8  را ظرف  صادره

گر   نپردازد بيمه  شده تعيين  مدت  مربوط را ظرف  بيمه  نكند و يا حق  اقدام  صادره  هاي  بارنامه  مشخصات  اعالم به  نسبت

 .نخواهد بود  احتمالي  خسارت  متعهد جبران

 . كند  درج  را در بارنامه  بيمه  حق  و ميزان  محموله  ارزش  1ـ4

 . نمايد  و خودروها را كنترل  رانندگان  مدارك  با صدور بارنامه  زمان  هم 1ـ5

  محل  ، نشاني گواهينامه كار، شماره  دفترچه  ، شماره خانوادگي  و نام  نام  شامل  راننده  بار، مشخصات  حواله  در ذيل  1ـ١

 . نمايد  را درج  وي  تلفن  و شماره  سكونت

نمايد،   گر درخواست بيمه كه  و هر زمان  نموده  نزد خود نگهداري  سال  تا يك  مورد نظر را حداقل  هاي  بارنامه  سوابق 1ـ1

 . قرار دهد  مورد نياز را دراختيار وي  اطالعات



گر  بيمه  و منافع  و حفظ حقوق  محموله  به  آورد، نسبت مي  عمل  به خود  عرفا از منافع  هر كس  را كه  الزم  هاي  مراقبت 1ـ1

  در مدت  داخلي  و نقل  حمل  و مقررات  قوانين  ، بارعايت مجاز و متعارف  را در مسيرهاي  مورد حمل  آورد و كاالي  عمل  به

 .مقصدبرساند  و به  حمل  متعارف  زمان

 : نمايد  را رعايتموارد زير   حادثه  وقوع  درصورت 1ـ٠

گر  بيمه  شعبه  ترين  و نزديك  اولين به  طور كتبي  به  اطالع  روز بعد از تاريخ  و حداكثر تا پنج  فرصت  را در اولين  مراتب 1ـ٠ـ7

 . دهد  اطالع

 نكند  گرقبول بيمه  موافقت  جلب  ، بدون  و خسارت  حادثه  به  را نسبت  مسئوليتي  گونه هيچ 1ـ٠ـ2

  نجات  براي  كه  و تغييراتي  نياورد مگراقدامات  عمل  به  خسارت  در وضعيت  گر، تغييري بيمه  و موافقت  اطالع  بدون 1ـ٠ـ8

 . شود  و عرفا بايد انجام  است ضروري  خسارت  از توسعه  كاال و جلوگيري

  قرارداد سريعا اوراق  اين  پوشش  تحت مسئوليت  وصدرخص  از دادگاه  و احضاريه  اظهارنامه  هرگونه  دريافت  در صورت 1ـ٠ـ4

 . نمايد گر ارائه  بيمه  به  اطالع  مذكور را جهت

 . نمايد  گر تسليم بيمه  به  وقت  و دراسرع  زير را تهيه  اسناد و مدارك  اصل 1ـ7٩

 .  حادثه  وقوع  محل  انتظامي  مقامات  گزارش 1ـ7٩ـ7

 .  محموله  اتمشخص  و صورت  بارنامه 1ـ7٩ـ2

 . باشد  محموله ارزش  بر تعيين  دال  كه  ديگري  قانوني  مدارك  يا هرگونه  فاكتور خريد محموله 1ـ7٩ـ8

 . باشد  شده  اعالم  وي  به  مدعي  ازطرف  كه  خسارتي  ادعاي  هرگونه 1ـ7٩ـ4

در   هر نحوي  و يا به  مؤثر بوده خسارت  ميزانگذار و يا  بيمه  مسئوليت  تشخيص  براي  كه  ديگري  مدرك  هرگونه 1ـ7٩ـ5

 .گر باشد ، مورد نياز بيمه با خسارت  رابطه

  جانشيني  حق  :٠ ماده

  كه  يا اشخاصي  شخص  داردبه  و حق  گذار بوده بيمه  كند جانشين مي  يا پرداخت  را قبول  وارده  خسارت  كه  گر در حدودي بيمه

 .نمايد حق  و استيفاي  باشند مراجعه  داشته  ر بروز خسارتد  منفرد يا مشترك  مسئوليت

 . نخواهد شد گذار اعمال بيمه  از تقصير رانندگان  ناشي  غيرعمدي  هاي  در مورد خسارت  جانشيني  حق:  تبصره

  گوناگون  مقررات  :7٩ ماده

بازديد و   جهت  كارشناس اعزام  تواند براي مي گر گذار شود بيمه بيمه  مسئوليت  موجب  كه  اي حادثه  وقوع  ـ درصورت7٩ـ7

 . نمايد  اقدام  برآورد خسارت



  كه)  صادره  هاي  ازبارنامه  ناشي  هاي  با مسؤوليت  گذار در رابطه بيمه  عليه  كه  حقوقي  دعاوي  تواند در تمام گر مي ـ بيمه7٩ـ2

گذار  مورد نظر خود از بيمه  شود، توسط وكيل مي  مطرح قضايي  در مراجع( باشد قرارداد مي  اين  پوشش  تحت  جزو مسئوليت

. نمايد  توافق  ديده  يا با زيان  اقدام  خسارت  پرداخت  به  ، نسبت از دادگاه  بداندخارج  مصلحت  كه  و در مواردي  دفاع

 .دهد مي  توكيل  قبا ح  گر وكالت مورد نظر بيمه  وكيل  قرارداد به  اين  موجب  گذار به منظوربيمه بدين

گذار  بيمه  دايربر محكوميت  قطعي  و يا صدور حكم  الزم  مدارك  از دريافت  روز پس 2٩  ظرف  است  گر موظف  ـ بيمه7٩ـ8

 . خود را ايفا نمايد  تعهدات

  مشابه  كاالي  رزش، ا قيمتي چنين  گردد و درغياب مي  درمبدأ محاسبه  بارگيري  كاال در زمان  قيمت  براساس  ـ خسارت7٩ـ4

  بيمه  حق  آن  بر مبناي  كه  از حداكثر مبلغي  پرداخت  قابل  خسارت هرحال  به.  قرار خواهد گرفت  محاسبه  ، مبناي در مبدأ حمل

 .تجاوزنخواهد كرد  است  شده  پرداخت

 . شود مي  فيهتص  خسارت  بعد از اعالم  دو ماه  حداقل  محموله  كلي  از سرقت  ناشي  ـ خسارت7٩ـ5

 قرارداد  مدت  :77 ماده

گردد و  مي  منقضي..... روز 24  و در ساعت  شروع..... روز  24  از ساعت  كه  است  شمسي  سال  قرارداد يك  اعتبار اين  مدت

، نظر خود  انقضاء مدتاز   قبل  ماه  يك الاقل  از طرفين  هريك  كه  خود تمديد خواهد شد مگر آن  بعد خود به  هاي  سال  براي

 . نمايد  ديگر اعالم  طرف  قرارداد به  ادامه  به  تمايل  بر عدم را مبني

 . باشد گذارمي  بيمه  از طرف  سپرده  و پرداخت  طرفين  مهر و امضاي  ـ اعتبار قرارداد منوط به77ـ7

قرار   پوشش  قرارداد تحت  اعتباراين  در مدت  كه  ييها  بارنامه  كليه  به  نسبت  قرارداد، تعهد طرفين  از انقضاي  ـ پس77ـ2

 . خواهد يافت  ادامه  است  گرفته

 قرارداد  فسخ  :72 ماده

 . نمايند ، قرارداد را فسخ مقابل  طرف  به  ماهه  يك  و مهلت  كتبي  توانند با اعالم قرارداد مي  از طرفين  هر يك

  اختالفات  و فصل  حل  نحوه  :78  ماده

  كارشناس  نشود، به  وفصل  حل  مذاكره  از طريق  كه  قرارداد، درصورتي  اين  از تعبير، تفسير و يا اجراي  ناشي  اختالف  گونههر

در مورد   طرفين  كه  درصورتي.  است  االتباع الزم طرفين  و براي  مزبور قطعي  كارشناس  خواهد شد و رأي  ارجاع  الطرفين مرضي

 نحو زير  به  كه  كارشناسي هيئت  به  نرسند، موضوع  توافق  واحد به  كارشناس  انتخاب

 . گردد مي  خواهد شد ارجاع  انتخاب 

 . نمايد مي ديگر معرفي  طرف  و به  تعيين  اختصاصي  نفر كارشناس  يك  از طرفين  ـ هر يك78ـ7



  سركارشناس  عنوان  را به  ديگري كارشناس  اتفاق  به  مورد اختالف  در موضوع  از بحث  قبل  اختصاصي  ـ كارشناسان78ـ2

 . خواهند نمود  انتخاب

 . خواهد بود  االتباع الزم  طرفين  آرا معتبر و براي  با اكثريت  كارشناسي  هيأت  ـ رأي78ـ8

خود را   اختصاصي  س، كارشنا مقابل طرف  كارشناس  و معرفي  روز بعد از انتخاب 8٩تا   از طرفين  هر يك  كه  ـ درصورتي78ـ4

  از طرفين  نرسند، هريك  توافق  به  سركارشناس  روز در مورد تعيين8٩تا   اختصاصي  نكند و يا كارشناسان  تعيين

 . بنمايد يا سركارشناس  كارشناس  تعيين  درخواست  ذيصالح  مورد از دادگاه  توانندحسب مي

  سركارشناس  الزحمه درصد از حق  خود وپنجاه  اختصاصي  كارشناس  زحمهال ، حق رسيدگي  در شروع  از طرفين  ـ هر يك78ـ5

 .گردد او صادرمي  زيان  به  رأي  خواهد بود كه  طرفي  عهده  به  كارشناسي  هاي  هزينه تمام  خواهند كرد و در خاتمه  را پرداخت

  و امضاءگرديد  واحد را دارند تنظيم  محك  هر دو نسخه  كه  و در دو نسخه  تبصره 8و   ماده 78قرارداد در   اين

   

 ..............  داخلي  و نقل  حمل  شركت                       .............  بيمه  سهامي  شركت

 53آيین نامه شماره 

قانون تاسیس بیمه مرکزي ايران و بیمه گري در جلسه  17ماده  3شوراي عالي بیمه در اجراي بند  

 11ماده و  24آئین نامه شرايط عمومي بیمه بدنه وسايل نقلیه زمیني را شامل 9/12/1384مورخ 

 :تبصره به شرح زير تصويب نمود

 کلیات: فصل اول 

 اساس قرارداد.  1ماده 

( كه جزء الينفك بيمه نامه مي باشد)و پيشنهاد بيمه گذار  787١اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه 

قبول بيمه گر نبوده و همزمان با  آن قسمت از پيشنهاد كتبي بيمه گذار كه مورد.مورد توافق طرفين است تنظيم شده و

 .است جزء تعهدات بيمه گر محسوب نمي شود صدور بيمه نامه يا قبل از آن به صورت كتبي به بيمه گذار اعالم گرديده

 اصطالحات: 2ماده 

ني و مفهوم ديگري كه ممكن است داشته باشند در اين شرايط عمومي با تعريف مقابل اصطالحات زير صرفنظر از هر مع

 :آن به كار رفته است

شركت بيمه اي است كه مشخصات آن در اين بيمه نامه درج گرديده است و در ازاي دريافت حق بيمه ، : بيمه گر -7

 .ردجبران خسارت احتمالي را طبق شرايط اين بيمه نامه به عهده مي گي



شخص حقيقي يا حقوقي است كه مالك موضوع بيمه است يا به يكي از عناوين قانوني ، نمايندگي مالك يا : بيمه گذار -2

ذينفع را داشته يا مسئوليت حفظ موضوع بيمه را از طرف مالك دارد و قرارداد بيمه را با بيمه گر منعقد مي كند و متعهد 

 .پرداخت حق بيمه آن مي باشد

شخصي است كه بنا به درخواست بيمه گذار نام وي در اين بيمه نامه درج گرديده است و تمام يا بخشي از :  ذينفع -8

 .خسارت به وي پرداخت مي شود

  مبلغي است كه در بيمه نامه مشخص شده و بيمه گذار موظف است آن را هنگام صدور بيمه نامه يا به: حق بيمه -4

 .بيمه نامه مشخص مي شود به بيمه گر پرداخت نمايد  ترتيبي كه در

لوازمي كه مطابق كاتالوگ . وسيله نقليه زميني است كه مشخصات آن در اين بيمه نامه درج شده است : موضوع بيمه  -5

 .شده است نيز جزو موضوع بيمه محسوب مي شود وسيله نقليه بيمه شده به خريدار تحويل و يا در بيمه نامه درج

 .بخشي از هر خسارت است كه به عهده بيمه گذار است و ميزان آن در بيمه نامه مشخص مي گردد: فرانشيز  -١

 .شروع و پايان مدت اعتبار بيمه نامه به ترتيبي خواهد بود كه در بيمه نامه معين مي گردد: مدت اعتبار بيمه نامه  -1

 خسارت ها و هزينه هاي تحت پوشش: فصل دوم 

 رت هاي تحت پوششخسا. 3ماده 

 :جبران خسارت هاي وارد به موضوع بيمه و هزينه هاي مربوط ، به شرح زير در تعهد بيمه گر خواهد بود

خسارتي كه ناشي از برخورد موضوع بيمه به يك جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد اجسام ديگر به موضوع بيمه و يا  -7

در حين حركت ، اجزا و يا محموالت موضوع بيمه به آن برخورد نمايد و  واژگوني و سقوط موضوع بيمه باشد و يا چنانچه

 .موجب بروز خسارت شود

 .خسارتي كه در اثر آتش سوزي ، صاعقه و يا انفجار به موضوع بيمه و يا لوازم يدكي اصلي همراه آن وارد گردد -2

به دزدي به وسيله نقليه و يا وسايل اضافي آن در صورتي كه موضوع بيمه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدي يا شروع  -8

 .كه در بيمه نامه درج شده است خسارت وارد شود

 .خسارتي كه در جريان نجات و يا انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به آن وارد شود -4

نو قابل  خسارت باطري و الستيك هاي چرخ موضوع بيمه در اثر هر يك از خطرات بيمه شده تا پنجاه درصد قيمت -5

 .پرداخت است

 هزينه هاي قابل تامین.  4ماده 



هزينه هاي متعارفي كه بيمه گذار براي نجات موضوع بيمه خسارت ديده و جلوگيري از توسعه خسارت و نيز انتقال موضوع 

 بيمه خسارت ديده به نزديك ترين محل مناسب براي تعمير آن پرداخت

 .خسارت وارده قابل جبران خواهد بودمي نمايد حداكثر تا بيست درصد كل  

  خسارت هاي مستثنا شده يا غیر قابل جبران: فصل سوم 

  خسارت هاي مستثنا شده. 5ماده 

 :به نحو ديگري توافق شده باشد  خسارت هاي زير تحت پوشش اين بيمه نامه نيست مگر آنكه دربيمه نامه يا الحاقيه آن

 .آتشفشانخسارت هاي ناشي از سيل ، زلزله و  -7

 .خسارت هايي كه به علت استفاده از موضوع بيمه در مسابقه اتومبيل راني يا آزمايش سرعت به آن وارد شود -2

خسارت هاي وارد به موضوع بيمه به علت حمل مواد منفجره ، سريع االشتعال و يا اسيدي مگر آنكه موضوع بيمه  -8

 .مخصوص حمل آن باشد

پاشيده شدن رنگ ، اسيد و ساير مواد شيميايي روي بدنه موضوع بيمه مگر آنكه ناشي از خسارت هاي وارده در اثر  -4

 .حوادث تحت پوشش بيمه باشد

 .خسارت ناشي از سرقت لوازم و قطعات موضوع بيمه پس از وقوع حادثه -5

 .خسارت ناشي از كشيدن ميخ و ساير اشياء مشابه روي بدنه موضوع بيمه -١

 .بيمه حتي اگر در اثر وقوع خطرات بيمه شده باشدكاهش ارزش موضوع  -1

 .زيان ناشي از عدم امكان استفاده از موضوع بيمه حادثه ديده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بيمه نامه -1

 خسارت هاي غير قابل جبران .  ١ماده 

 :در موارد زير جبران خسارت در تعهد بيمه گر نخواهد بود

 .، شورش ، اعتصاب و يا تهاجمخسارت هاي ناشي از جنگ  -7

 .خسارت هاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از انفجارهاي هسته اي -2

 خسارت هايي كه عمداً توسط بيمه گذار ، ذي نفع و يا راننده موضوع بيمه به آن وارد  -8

 .مي شود

گريز توسط متصرفين غير  خسارت هاي وارده به موضوع بيمه حين گريز از تعقيب مقامات انتظامي مگر آنكه عمل -4

 .قانوني باشد



در صورتي كه راننده موضوع بيمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه رانندگي وي باطل شده  -5

 اتمام اعتبار. باشد و يا مطابق مقررات راهنمايي و رانندگي گواهينامه راننده براي رانندگي موضوع بيمه متناسب نباشد

 .گواهينامه در حكم بطالن آن نيست

خسارت هاي ناشي از حوادثي كه طبق گزارش مقامات ذي صالح به علت مصرف مشروبات الكلي و يا استعمال مواد  -١

 .مخدر يا روان گردان توسط راننده موضوع بيمه بوجود آمده باشد

مخصوص و مجاز به انجام اين كار باشد و خسارت ناشي از بكسل كردن وسيله نقليه ديگر مگر آنكه موضوع بيمه  -1

 .اصول و مقررات ايمني را رعايت كرده باشد

در صورتي كه ناشي از نقص و  خسارت هاي وارده به وسايل و دستگاههاي الكتريكي و الكترونيكي موضوع بيمه  -1

 .خرابي در كاركرد آنها باشد

 .موضوع بيمه به آن وارد شودخسارت هايي كه به علت حمل بار بيش از حد مجاز توسط  -٠

 وظايف و تعهدات بیمه گذار: فصل چهارم 

 رعايت اصل حد اعالي حسن نیت.  7ماده 

هرگاه بيمه گذار در پاسخ . بيمه گذار مكلف است پرسش هاي كتبي بيمه گر را با دقت و صداقت و به طور كامل پاسخ دهد

و يا اظهار خالف واقع بنمايد به نحوي كه مطالب اظهار نشده و يا به پرسش هاي بيمه گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري 

اظهارات خالف واقع ، موضوع خطر را تغيير دهد و يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد قرارداد بيمه از تاريخ انعقاد باطل و 

ونه تاثيري در وقوع حادثه نداشته بالاثر خواهد بود حتي اگر مطلبي كه كتمان شده يا بر خالف واقع اظهار شده است هيچگ

در اين صورت عالوه بر آنكه وجوه پرداختي بيمه گذار به وي مسترد نخواهد شد بيمه گر مي تواند اقساط معوق حق . باشد

 .بيمه تا آن تاريخ را نيز از وي مطالبه نمايد

  پرداخت حق بیمه. 8ماده 

منعقد مي شود ولي شروع تأمين و اجراي تعهدات بيمه گر منوط به قرارداد بيمه با تقاضاي بيمه گذار و قبول بيمه گر 

چنانچه پرداخت حق بيمه به صورت قسطي باشد . پرداخت حق بيمه به ترتيبي است كه در بيمه نامه پيش بيني شده است 

. مه را فسخ نمايدو بيمه گذار يك يا چند قسط از اقساط موعد رسيده حق بيمه را پرداخت نكند بيمه گر مي تواند بيمه نا

چنانچه بيمه گر بيمه نامه را فسخ نكرده باشد، در صورت وقوع حادثه ، پرداخت خسارت تابع ضوابط پيش بيني شده در 

 . شرايط خصوصي بيمه نامه خواهد بود

 اعالم تشديد خطر. 9ماده 



جود آيد كه موجب تشديد خطر شود هرگاه در طول مدت بيمه تغييراتي در كيفيت و يا وضعيت و يا كاربري موضوع بيمه بو

در صورت تشديد خطر قبل از وقوع خسارت، بيمه گر مي . بيمه گذار موظف است به محض اطالع ، بيمه گر را آگاه سازد

تواند حق بيمه اضافي متناسب با خطر را براي مدت باقيمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بيمه گذار ، قرارداد 

هرگاه بعد از وقوع خسارت، تشديد خطر معلوم شود بيمه گر مي تواند خسارت را براساس نسبت حق . خ نمايدبيمه را فس

 بيمه تعيين شده به حق بيمه متناسب با خطر مشدد پرداخت كند

 اعالم خسارت.  11ماده 

از مراكز پرداخت خسارت بيمه گذار موظف است حداكثر ظرف پنج روز كاري از تاريخ اطالع خود از وقوع حادثه به يكي 

بيمه گر مراجعه و با تكميل فرم اعالم خسارت، وقوع حادثه را اعالم نمايد يا مراتب را ظرف مدت مذكور از طريق پست 

همچنين بيمه گذار موظف است مدارك مثبته و ساير اطالعاتي كه راجع به حادثه و تعيين .سفارشي به اطالع بيمه گر برساند

در صورتي كه بيمه گذار هر يك از تعهدات فوق را انجام . مي شود را در اختيار بيمه گر قراردهد خواسته ميزان خسارت از او

ندهد بيمه گر مي تواند ادعاي خسارت را رد كند مگر آنكه بيمه گذار ثابت كند به دليل امور غير قابل اجتناب از عهده انجام 

 .آنها برنيامده است

 واقععدم اظهارات خالف . 11ماده 

هرگاه بيمه گذار به قصد تقلب ، در خصوص خسارت و كيفيت وقوع حادثه به طور كتبي اظهارات نادرستي بنمايد و يا 

  .مدارك مجعول تسليم كند بيمه گر مي تواند وي را از دريافت خسارت محروم كند

 جلوگیري از وقوع حادثه و توسعه خسارت. 12ماده 

جلوگيري از وقوع حادثه و توسعه خسارت و يا نجات موضوع بيمه و لوازم همراه آن ، اقدامات و بيمه گذار موظف است براي 

چنانچه ثابت شود كه بيمه گذار عمداً از انجام اين . احتياط هاي الزم را كه هركس عرفاً از مال خود مي كند به عمل آورد

 .صور بيمه گذار، خسارت پرداختي را تقليل دهداقدامات خودداري نموده است بيمه گر مي تواند به نسبت تاثير ق

 خودداري از جابجايي و يا تعمیر وسیله نقلیه. 13ماده 

در صورت بروز حادثه بيمه گذار بايد از جابجايي وسيله نقليه جز به حكم مقررات يا دستور مقامات انتظامي و همچنين تعمير 

 .آن بدون موافقت بيمه گر خودداري نمايد

 تقال حقوق بیمه گذار به بیمه گران. 14ماده 

بيمه گر در حدودي كه خسارت وارده را قبول يا پرداخت مي كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت 

هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و بيمه گذار موظف است از هر عملي كه اقدام بيمه گر را عليه مسئول خسارت 



در غير اين صورت بيمه گر مي تواند خسارت را پرداخت نكند يا در صورت . مي سازد خودداري نمايد مشكل و يا نا مقدور

 .پرداخت خسارت، حق استرداد آن را ازبيمه گذار خواهد داشت

 فسخ و انفساخ قرارداد بیمه: فصل پنجم 

 فسخ قرارداد بیمه: 15ماده 

 :د بيمه را فسخ نمايددر موارد زير بيمه گر يا بيمه گذار مي تواند قراردا

 :موارد فسخ از طرف بيمه گر –الف 

 .در صورتي كه بيمه گذار حق بيمه را به موقع نپردازد -7

 .در صورت تشديد خطر مگر آنكه توافق خاصي بين طرفين صورت گرفته باشد -2

مطالب اعالم نشده يا اظهارات خالف چنانچه بيمه گذار سهواً از اظهار مطالبي خودداري يا اظهارات خالف واقع بنمايد و  -8

 .واقع در ارزيابي خطر مؤثر باشد

 :موارد فسخ از طرف بيمه گذار –ب 

 .در صورتي كه خطر موضوع بيمه كاهش يابد و بيمه گر حاضر به تخفيف در حق بيمه نشود -7

 .در صورتي كه فعاليت بيمه گر به هر دليل متوقف شود -2

ار بنا به داليل ديگري متقاضي فسخ بيمه نامه باشد بيمه گر حق بيمه مدت اعتبار بيمه در صورتي كه بيمه گذ –تبصره 

 .مي كند  نامه را به روش كوتاه مدت محاسبه و باقيمانده حق بيمه را به بيمه گذار پرداخت

  انفساخ قرارداد بیمه – 16ماده 

ه نامه نيست از بين برود، بيمه نامه منفسخ مي در صورتي كه موضوع بيمه به علت وقوع حوادثي كه تحت پوشش اين بيم

 .گردد

 نحوه اعالم فسخ و برگشت حق بیمه: 17ماده 

چنانچه بيمه گذار يا بيمه گر بخواهند بيمه نامه را فسخ كنند بايد مراتب را به طور كتبي و رسمي به طرف مقابل اطالع 

در صورت فسخ قرارداد . اقامتگاه طرف مقابل شروع مي شوداثر فسخ در تمام موارد ده روز پس از ابالغ مراتب به . دهند

به ( 75به جز در مورد تبصره ماده )بيمه از طرف بيمه گر يا بيمه گذار يا انفساخ قرارداد بيمه ، حق بيمه مدت اعتبار بيمه 

 .صورت روز شمار محاسبه و باقيمانده به بيمه گذار مسترد مي گردد



 در صورتي كه ذينفع بيمه نامه شخص ديگري غير از بيمه گذار باشد فسخ بيمه نامه توسط –تبصره 

در صورت فسخ از طرف بيمه گر، مراتب بايد عالوه بر بيمه گذار به طور . بيمه گذار مستلزم كسب موافقت ذينفع مي باشد  

 .كتبي به اطالع ذينفع نيز رسانده شود

 قلیه بیمه شدهانتقال مالكیت وسیله ن: 18ماده 

در صورت انتقال مالكيت موضوع بيمه به هر يك از انحاء قانوني، بيمه گذار مي تواند بيمه نامه را فسخ و حق بيمه مدت 

در صورت عدم فسخ بيمه نامه چنانچه مالك جديد به تعهدات بيمه گذار در مقابل . باقيمانده بيمه نامه خود را مسترد نمايد

 .هدات بيمه گر در قبال مالك جديد ادامه خواهد يافتبيمه گر عمل نمايد، تع

چنانچه انتقال مالكيت موضوع بيمه پس از وقوع حادثه اي باشدكه به بيمه گر اعالم نشده است بيمه گر هيچ  –تبصره 

 .گونه مسئوليتي براي جبران خسارت هاي وارده در مقابل مالك جديد نخواهد داشت

  خسارتنحوه تعیین و پرداخت : فصل ششم

 نحوه تعیین مقدار خسارت: 19ماده 

در صورت عدم توافق در مورد ميزان خسارت طبق . مقدار خسارت قابل پرداخت توسط بيمه گر به ترتيب زير تعيين مي شود

 .عمل خواهد شد 22ماده 

 خسارت كلي –الف 

سرقت پيدا نشود يا به علت حوادث روز پس از  ١٩موضوع بيمه موقعي بكلي از بين رفته تلقي خواهد شد كه حداقل 

مشمول بيمه به نحوي آسيب ببيند كه مجموع هزينه هاي تعمير و تعويض قسمتهاي خسارت ديده آن با احتساب هزينه 

 .درصد قيمت آن در روز حادثه بيشتر باشد 15هاي نجات از 

مه در روز حادثه و حداكثر تا مبلغ در خسارت كلي مالك محاسبه و تصفيه خسارت، ارزش معامالتي موضوع بي -7تبصره 

از خسارت كلي ، ارزش بازيافتي احتمالي و كسورات مقرر كسر و هزينه متعارف نجات و حمل تا حد . بيمه شده خواهد بود

 .مقرر به آن اضافه مي شود مشروط بر اينكه از كل مبلغ بيمه بيشتر نشود

در صورت عدم موافقت بيمه گذار با ارزش تعيين . يين مي شود ارزش بازيافتي موضوع بيمه توسط بيمه گر تع -2تبصره 

شده ، بيمه گر پس از تملك موضوع بيمه و انتقال سند، خسارت را با كسر فرانشيز و ساير كسورات و اضافه نمودن هزينه 

 .هاي متعارف نجات و حمل پرداخت خواهد نمود

يابد و چنانچه مدت قرارداد بيمه بيش از يك سال باشد حق بيمه  با پرداخت خسارت كلي، قرارداد بيمه خاتمه مي -8تبصره 

 .سال هاي بعد به بيمه گذار مسترد مي شود



قبل از پرداخت خسارت مربوط به سرقت كلي موضوع بيمه ، سند مالكيت وسيله نقليه بيمه شده بايد به بيمه گر   -4تبصره 

 .منتقل شود

و انتقال مالكيت آن به بيمه گر ، وسيله  چنانچه تا يك سال پس از پرداخت خسارت وسيله نقليه سرقت شده  -5تبصره 

نقليه مذكور پيدا شود بيمه گر موظف است آن را با رعايت آيين نامه بازيافت خسارت مصوب شوراي عالي بيمه به فروش 

 .توجه به درصدي كه از خسارت پرداختي كسر كرده است به وي پرداخت نمايدرساند و سهم بيمه گذار از مبلغ بازيافتي را با 

 خسارت جزئي –ب 

مالك تعيين خسارت جزئي ، . خسارت هايي كه مشمول تعريف مندرج در بند الف فوق نيست خسارت جزئي تلقي مي شود

فرانشيز و اضافه نمودن هزينه نجات  و  هزينه تعمير شامل دستمزد عادله و قيمت روز لوازم تعويضي پس از كسر استهالك

از شروع سال پنجم ( به جز شيشه ها و شيشه چراغها)ميزان استهالك براي قطعات تعويضي . و حمل تا حد مقرر خواهد بود

 .درصد خواهد بود 25درصد و حداكثر  5توليد وسيله نقليه به بعد براي هر سال 

 مهلت و نحوه پرداخت خسارت: 21ماده 

يا اعالم راي داور   وظف است حداكثر پانزده روز بعد از تكميل مدارك و توافق طرفين در خصوص ميزان آنبيمه گر م

اين مدت براي پرداخت خسارت سرقت . خسارت را پرداخت كند ( 22موضوع ماده)مرضي الطرفين، هيئت داوري يا دادگاه 

 روز است كه از تاريخ اعالم خسارت به  ١٩موضوع بيمه 

شروع و پس از سپري شدن اين مدت در صورت پيدا نشدن موضوع بيمه ، خسارت وارده به موجب شرايط اين بيمه بيمه گر 

 .نامه پرداخت مي شود

بيمه گر مي تواند به جاي پرداخت نقدي خسارت، موضوع بيمه را در مدتي كه عرفاً كمتر از آن ميسر نيست  - 7تبصره 

در هر حال فرانشيز و استهالك به عهده بيمه . در عوض آن به تملك بيمه گذار درآوردتعمير كند يا وسيله نقليه مشابهي را 

 .گذار خواهد بود

در صورتي كه مبلغ بيمه شده كمتر از ارزش موضوع بيمه در روز وقوع حادثه باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغ  –2تبصره

 .خواهد بود بيمه شده با قيمت واقعي آن در روز حادثه مسئول جبران خسارت

 ساير مقررات: فصل هفتم 

 بیمه مضاعف: 21ماده 

اگر وسيله نقليه موضوع اين بيمه نامه در طول مدت اعتبار قرارداد ، بدون قصد تقلب به موجب بيمه نامه يا بيمه نامه هاي 

رهاي تحت پوشش ، ديگري در مقابل تمام يا بخشي از خطرات مذكور در اين قرارداد بيمه شده باشد، در صورت وقوع خط



چنانچه قبالً تمام . بيمه گر موظف است خسارت را جبران و سپس براي دريافت سهم بقيه بيمه گرها به آنان مراجعه نمايد

خسارت با استفاده از ساير بيمه نامه ها جبران شده باشد بيمه گر تعهدي براي جبران خسارت در قبال بيمه گذار نخواهد 

سارت توسط ساير بيمه گرها جبران شده باشد بيمه گر موظف است براساس نسبت تعهد خود به داشت ولي اگر بخشي از خ

  .مجموع پوشش همه بيمه نامه ها، خسارت را جبران نمايد

 ارجاع به داوري: 22ماده 

مذاكره حل و اگر اختالف از طريق . طرفين قرارداد بايد اختالف خود را تا حد امكان از طريق مذاكره حل و فصل نمايند

در صورت انتخاب روش داوري ، . فصل نشد مي توانند از طريق داوري يا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل كنند

در صورت عدم توافق براي انتخاب داور مرضي . طرفين قرارداد مي توانند يك نفر داور مرضي الطرفين را انتخاب كنند

داوران منتخب ، داور سومي . خود را به صورت كتبي به طرف ديگر معرفي مي كندالطرفين هر يك از طرفين داور انتخابي 

در صورتي كه داوران . را انتخاب و پس از رسيدگي به موضوع اختالف با اكثريت آراء اقدام به صدور راي داوري مي كنند

ين داور سوم را از دادگاه صالح منتخب براي انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر يك از طرفين قرارداد مي تواند تعي

هر يك از طرفين حق الزحمه داور انتخابي خود را مي پردازد و حق الزحمه داور سوم به تساوي تقسيم مي . خواستار شود

 .شود

 مهلت اقامه دعوي: 23ماده 

نقضاي مدت بيمه نامه و هرگونه ادعاي ناشي از اين بيمه نامه بايد حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ بطالن ، فسخ و يا ا

در صورت وقوع حوادث تحت پوشش، از تاريخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از دو سال مذكور ادعاي ناشي از اين بيمه نامه 

در صورت قطع . مرور زمان مي تواند يك دفعه توسط هر يك از طرفين با اظهارنامه رسمي قطع شود. مسموع نخواهد بود

 .باقيمانده مرور زمان يك سال اضافه خواهد شد شدن مرور زمان ، به مدت

 قلمرو جغرافیايي پوشش قرارداد بیمه: 24ماده 

پوشش هاي اين قرارداد شامل خسارت هايي است كه در محدوده جغرافيايي جمهوري اسالمي ايران ايجاد شود و تعميم آن 

 .به حوادث خارج از كشور مشروط به توافق خاص است

 54يین نامه شماره 

قانون تاسیس بیمه مرکزي ايران و بیمه گري در جلسه  17ماده   5شوراي عالي بیمه در اجراي بند  

را در يازده ماده به شرح زير تصويب « آيین نامه نمايندگي فروش بیمه هاي عمر» 12/2/1385مورخ 

 :نمود



ناميده مي شود ، شخصي است حقيقي « فروشنماينده »نماينده فروش بيمه عمر كه در اين آيين نامه اختصاراً   -7ماده 

كه با توجه به ضوابط اين آيين نامه ، مجاز به بازاريابي و عرضه بيمه هاي عمر انفرادي به نمايندگي از طرف شركت بيمه 

 .ذيربط در ازاي دريافت كارمزد مندرج در قرارداد في مابين مي باشد

شركت بيمه مي تواند در رشته بيمه عمر انفرادي به اشخاص حقيقي واجد شرايط زير پروانه نمايندگي فروش براي  -2ماده 

 : مدت سه سال كه قابل تمديد است اعطاء نمايد

 .تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران  –الف 

 .اعتقاد به اديان رسمي كشور –ب 

 .عدم اعتياد به مواد مخدر –ج 

 .داشتن سوء پيشينه و محكوميت كيفري مؤثرن -د 

 .داشتن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا هر نوع معافيت قانوني در مدت قرارداد نمايندگي -هـ 

 .دارا بودن حداقل مدرك ديپلم  -و

 .طي دوره هاي آموزش نظري و عملي مورد تاييد بيمه مركزي ايران و اخذ گواهينامه مربوطه –ز 

شركت بيمه موظف است با رعايت مواردي كه بيمه مركزي ايران با توجه به اين آيين نامه و قانون تاسيس بيمه  – 8ماده 

مركزي ايران و بيمه گري تهيه و ابالغ خواهد نمود با نماينده فروش ، قرارداد نمايندگي منعقد و هر سه ماه يك بار فهرست 

 .ن ارسال نمايدمشخصات نمايندگان فروش را به بيمه مركزي ايرا

كارمزد نماينده فروش نبايد از هفتاد درصد ميزان كارمزد نمايندگان حقيقي مقرر در مصوبات شوراي عالي بيمه ،  -4ماده 

 .تجاوز نمايد

شركت بيمه مسئول پاسخگويي و جبران هرگونه خسارت مستقيم و يا غير مستقيم ناشي از عمد ، تقصير ، غفلت  – 5ماده 

ده در رابطه با عمليات بيمه اي موضوع قرارداد نمايندگي در مقابل بيمه گذاران ، بيمه شدگان و اشخاص ثالث يا قصور نماين

 .مي باشد

 . نماينده فروش موظف است پيشنهادات بيمه اي دريافتي را به طور مستقيم به شركت بيمه طرف قرارداد ارائه نمايد -١ماده 

ي بيمه و مديران و كاركنان آنها و نيز كاركنان و مديران شركت هاي بيمه و بيمه نمايندگان بيمه ، دالالن رسم -1ماده 

 .فعاليت نمايند مركزي ايران نمي توانند تحت عنوان نماينده فروش موضوع اين آيين نامه 

 .نماينده فروش ملزم به داشتن محل كار نمي باشد -1ماده 

 .ه نامه به نمايندگان فروش نمي باشدشركت بيمه مجاز به اعطاي اجازه صدور بيم -٠ماده 



در صورتي كه تخلف نماينده فروش از قوانين و مقررات ، مورد تاييد بيمه مركزي ايران قرار گيرد شركت بيمه  -7٩ماده 

 .موظف است حسب اعالم بيمه مركزي ايران فعاليت نماينده را محدود يا معلق نموده و يا نسبت به فسخ قرارداد اقدام كند

در صورت وضع مقررات جديد توسط شورايعالي بيمه ، مقررات مذكور از تاريخ الزم االجرا شدن بر شرايط قرارداد  -77ه ماد

 .نمايندگي حاكم خواهد بود

 55آيین نامه شماره 

قانون تأسیس  17ماده   5و  3عالي بیمه در اجراي بندهاي  شوراي25/2/1386در جلسه مورخ  

هاي اتكائي مؤسسات بیمه مستقیم را  نامه نحوه نظارت بر امور بیمه گري، آيین ايران و بیمه مرکزي بیمه

 :به شرح زير تصويب نمود

شوند موظفند عمليات اتكائي خود را با رعايت  نامه مؤسسه بيمه ناميده مي مؤسسات بيمه مستقيم كه در اين آيين -7ماده 

 .نامه انجام دهند آئين  مقرر در اينضوابط 

نامه يا هر ريسك معادل بيست در صد مجموع سرمايه  حداكثر ظرفيت نگهداري مجاز مؤسسه بيمه از هر بيمه -2ماده 

هائي كه مبلغ  نامه براي ريسك صدور بيمه. باشد ها و ذخاير فني به استثناء ذخيره خسارت معوق مي پرداخت شده، اندوخته

از حد نگهداري مؤسسه بيمه باشد صرفاً در صورتي مجاز است كه مؤسسه بيمه براي بخش مازاد آن پوشش آنها بيش 

 .اتكائي تحصيل نموده باشد

در مواردي كه موضوع بيمه از نظر فني قابل تفكيك به چند ريسك مستقل باشد، موسسه بيمه با جلب نظر  -7تبصره 

تفكيك ريسك به مفهوم لزوم صدور . تواند نسبت به تفكيك ريسك اقدام نمايد ايران مي مركزي گذار و موافقت بيمه بيمه

 25نامه شماره  آيين 77توان كليه ريسكهاي مستقل را بنحوي كه در ماده  نامه براي يك موضوع بيمه نيست و مي چند بيمه

امل، ارزش، نرخ و نامه تحت پوشش بيمه قرارداد كه در اين صورت مشخصات ك مشخص شده است در قالب يك بيمه

 .نامه يا ضمائم آن درج شود بايد به صورت مستقل در بيمه بيمه مربوط به هر ريسك مي ميزان حق

مؤسسه بيمه موظف است در مناطق و مواردي كه امكان تحقق همزمان خسارت براي چند ريسك وجود داشته  -2تبصره 

ين نمايد كه همواره امكان ايفاي تعهدات خود را در مقابل هاي اتكائي خود را به نحوي تعي باشد، حد نگهداري و پوشش

 .گذاران و ساير اشخاص ذينفع داشته باشد بيمه

گر اتكائي راهبر را  مؤسسه بيمه موظف است در مواردي كه نياز به اخذ پوشش اتكائي از خارج از كشور باشد، بيمه -8ماده 

بندي  يا معادل آن از ساير مؤسسات رتبه S & Pبندي رتبه         از مؤسسه Aگران اتكائي كه حداقل رتبه  از بين بيمه



گران اتكائي نيز  ساير بيمه. داشته باشد، انتخاب نمايد( MOODY’S, FITCH, A.M.BESTمانند )المللي معتبر بين

 . المللي باشند بندي معتبر بين از مؤسسه مذكور و يا معادل آن از ساير مؤسسات رتبه BBBبايد حداقل داراي رتبه  مي

هاي تعيين شده در اين ماده باشند با اخذ  گراني كه فاقد حداقل رتبه در موارد خاص، واگذاري اتكائي به بيمه -تبصره 

 .ايران مجاز خواهد بود مركزي موافقت قبلي بيمه

المللي  اي و معتبر بين كارگزاران بيمه اتكائي خود را از بين كارگزاران حرفه/ ف است كارگزارمؤسسه بيمه موظ -4ماده 

 . انتخاب نمايد

هاي اتكائي حداكثر ظرف پانزده روز كليه  مؤسسه بيمه موظف است در صورت انعقاد هر گونه قرارداد در زمينه بيمه -5ماده 

گران اتكائي و سهم اختصاص  گر اتكائي راهبر و ساير بيمه كارگزاران اتكائي ، نام بيمه/كارگزاراطالعات مربوط از جمله نام 

اي از قراردادهاي منعقده را به  ايران اعالم و حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از آن نسخه مركزي يافته به آنها را به بيمه

 .مركزي ايران ارسال نمايد بيمه

نامه يا ريسك به صورت اختياري واگذار شود، مؤسسه بيمه موظف است اطالعات  در مواردي كه بخشي از بيمه -تبصره

 . ايران ارسال نمايد مركزي هاي بيمه شده طي هر ماه، حداكثر تا پايان ماه بعد به بيمه مذكور را براي ريسك

بيمه دولتي، در چارچوب اساسنامه مصوب آنها و انجام عمليات  هاي انجام عمليات بيمه اتكائي قبولي توسط مؤسسه -١ماده 

مصوب شوراي عالي بيمه و   8/4٩نامه شماره  هاي اتكائي قبولي توسط مؤسسات بيمه غيردولتي، با رعايت بند ج آيين بيمه

 . باشد ضوابط اجرائي آن مجاز مي

اتكائي قبولي انجام دهد كه مجوز فعاليت عمليات بيمه تواند عمليات بيمه  هايي مي مؤسسه بيمه صرفاً در رشته -تبصره 

 . ها را داشته باشد مستقيم در آن رشته

به صورت ( اعم از قبولي و واگذاري)هاي مربوط به عمليات بيمه اتكائي را  مؤسسه بيمه موظف است حساب -1ماده 

 .هاي مالي خود به نحو مناسب منعكس نمايد مشخص تفكيك و در صورت

نامه نظارت نمايد و در صورت عدم رعايت مفاد آن از سوي  ايران مكلف است بر حسن اجراي اين آيين مركزي بيمه -1ماده 

هر يك از مؤسسات بيمه، موضوع را كتباً به مؤسسه مزبور تذكر دهد و حسب مورد، مهلت مشخصي را جهت رفع تخلف 

ايران بايد  مركزي مؤسسه بيمه ذيربط انجام نپذيرد، بيمه شده اقدام الزم از سوي چنانچه ظرف مهلت تعيين. تعيين نمايد

 . بيمه گزارش نمايد عالي مراتب را جهت اطالع و اتخاذ تصميم مقتضي به شوراي

  

 56آيین نامه شماره 



قانون تاسیس بیمه مرکزي  17ماده  5در اجراي بند  19/6/86شوراي عالي بیمه در جلسه مورخ  

   :نامه زير را تصويب نمودايران وبیمه گري آيین 

مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل ( مازاد) موسسات بيمه مكلفند بيمه نامه هاي اختياري. 7ماده 

 .اشخاص ثالث را بر اساس نرخها و مقررات تعيين شده در اين آيين نامه صادر نمايند

پيوست اين آيين نامه   1تا  7بشرح جداول شماره ( مازاد)خص ثالث اختيارينرخ هاي تعهدات مالي وبدني بيمه ش. 2ماده 

 .مي باشد

درصورتيكه بيمه گذاردرطول مدت اعتبار بيمه نامه خسارتي نداشته باشد بيمه گر مكلف است از سال دوم به بعد . 8ماده 

 :نمايد الث اعمال بيمه شخص ث( مازاد) تخفيف هاي زير را درحق بيمه سا ال نه پوشش هاي اختياري

سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

سال 

 ششم

سال هفتم به 

 بعد

5% 11% 15% 25% 35% 51% 

آيين نامه 78بيمه شخص ثالث مشابه ماده ( مازاد)جريمه تعدد خسارت در بخش تعهدات پوششهاي اختياري . 4ماده  

 :اعمال مي گردداجرائي قانون بيمه شخص ثالث به ترتيب زير محاسبه و 

بیش از چهار بار  چهار بار خسارت سه بار خسارت دو بار خسارت

 خسارت

21% 41% 61% 111% 

تعهد بيمه گر از لحاظ تعداد افراد زيانديده خارج از وسيله نقليه مورد بيمه نا محدود و در مورد سرنشينان آن محدود . 5ماده 

 .به ظرفيت مجاز وسيله نقليه ميباشد

موسسات بيمه مي توانند در صورت توافق با بيمه گذار و زيانديده بدون راي دادگاه خسارت وارده به اشخاص ثالث  . ١ماده 

 .را تا سقف مقرر در بيمه نامه پرداخت نمايند

چنانچه قبل از صدور حكم توسط مراجع ذيصالح قضائي مبلغي تحت هر عنوان توسط بيمه گر به ذينفع بيمه نامه .  1ماده 

 .اخت شود،مبلغ پرداختي از خسارت متعلقه كسر خواهد شدپرد

 . مصوب شوراي عالي بيمه ومكمل هاي آن مي گردد 82اين آيين نامه از تاريخ ابالغ جايگزين آيين نامه شماره .  1ماده 

 بيمه شخص ثالث وسائل نقليه موتوري زميني(مازاد)نرخهاي حق بيمه پوششهاي اختياري 



 شخصيخودروهاي سواري (الف

 (در هزار) نرخ حق بيمه تعهدات مالي خودروهاي سواري شخصي  7-جدول

   

 31مازاد بر

مازاد 

 میلیون21بر

 ريال

مازاد بر 

 ريال میلیون11
 رديف تعهدات/ وسیله نقلیه

 میلیون

 ريال

 میلیون 31تا 

 ريال

 میلیون21تا  

 ريال

 1 کمترازچهارسیلندر 7/9 5/3 2/6

4/0 7/9 10/6 

 سیلندر چهار

2 
 (وهیلمن5پیكان،پرايد،رنو)

 3 سیلندرها سايرچهار  11/9 9/2 4/6

 4 وباالتر سیلندر  شش 13/2 10/6 5/3

 

 (در هزار) نرخ حق بيمه تعهدات بدني خودروهاي سواري شخصي  2-جدول

  

مازاد 

 2/2بر

 5/1مازاد بر 

 ديه ماه حرام

ديه  2/1مازاد بر 

 ماه حرام

مازاد بر يك ديه 

 ماه حرام

 رديف تعهدات/وسیله نقلیه 

ديه ماه 

 حرام

ديه ماه 2/2تا 

 حرام

ديه ماه 5/1تا 

 حرام

ديه ماه 2/1تا 

 حرام



 1 کمترازچهارسیلندر 2/9 2/4 1/8 1/3

1/5 2/1 2/9 3/4 

 چهار سیلندر

2 
 (وهیلمن5پیكان،پرايد،رنو)

 3 سايرچهار سیلندرها  4/0 3/4 2/3 1/9

 4 سیلندر وباالتر  شش 4/5 4/0 2/6 2/1

 

 :توضيحات

در مورد سايرخودروهاي سواري اضافه .اين تعرفه شامل خودروهائي است كه مورد استفاده آنها فقط سواري شخصي است-7

 .نرخ مربوط بر اساس آيين نامه اجرائئ قانون بيمه شخص ثالث محاسبه خواهد شد

 . منظور از ديه ماه حرام،معادل ريالي يك ديه مرد مسلمان در ماههاي حرام بر مبناي ارزانترين نوع ديه است-2

 

 اتو كارها( ب

                                                  

 (در هزار) نرخ حق بيمه تعهدات مالي اتو كارها  8-جدول 

  

 31مازاد بر

مازاد 

 میلیون21بر

 ريال

مازاد بر 

 ريال میلیون11
 وسیله نقلیه

 تعهدات/
 رديف

 میلیون

 ريال

 میلیون 31تا 

 ريال

 میلیون21تا  

 ريال

 1 9با ظرفیت حداکثر 15/8 11/9 10/6



 نفر

21/1 23/8 29 

 21با ظرفیت حداکثر

 نفر
2 

31/7 37 42/2 

 32با ظرفیت حداکثر

 نفر
3 

42/2 50/2 55/4 

 41با ظرفیت حداکثر

 نفر
4 

43/6 52/8 59/4 

با ظرفیت بیشتر از 

 نفر 41
5 

 

 (در هزار) نرخ حق بيمه تعهدات بدني اتو كارها  4-جدول

  

مازاد 

 2/2بر

ديه  5/1مازاد بر 

 ماه حرام

مازاد بر 

ديه ماه  2/1

 حرام

مازاد بر يك 

 حرام ديه ماه
وسیله نقلیه 

 تعهدات/
 رديف

ديه ماه 

 حرام

ديه ماه 2/2تا 

 حرام

ديه 5/1تا 

 ماه حرام

ديه ماه 2/1تا 

 حرام

4 5/2 7/2 8/3 

 9با ظرفیت حداکثر

 نفر
1 

5 6/6 9/1 10/7 

با ظرفیت 

 نفر 21حداکثر
2 



7/9 10/3 14/5 15/8 

با ظرفیت 

 نفر 32حداکثر
3 

9/2 11/9 16/8 19/8 

با ظرفیت 

 نفر 41حداکثر
4 

10/6 13/8 19/3 22/7 

با ظرفیت بیشتر از 

 نفر 41
5 

 

 : توضيحات

 . منظور از ديه ماه حرام،معادل ريالي يك ديه مرد مسلمان در ماههاي حرام بر مبناي ارزانترين نوع ديه است-7

 

 خودروهاي باركش( ج

 

 (در هزار) نرخ حق بيمه تعهدات مالي خودروهاي باركش  5-جدول

  

 31مازاد بر

میلیون 21مازاد بر

 ريال

میلیون 11مازاد بر 

 رديف تعهدات/وسیله نقلیه  ريال

 میلیون ريال21تا   میلیون ريال 31تا  میلیون ريال

5/3 7/9 9/2 

با ظرفیت 

  تن1حداکثر
1 

9/2 10/6 11/9 

 3با ظرفیت حداکثر

  تن
2 

10/6 13/2 15/8 

 5با ظرفیت حداکثر

  تن
3 



14/5 18/5 22/4 

 11باظرفیت حداکثر

  تن
4 

17/2 21/1 25/1 

 21باظرفیت حداکثر

  تن
5 

19/8 23/8 27/7 

 21با ظرفیت بیشتراز

  تن
6 

 

 

 (در هزار) نرخ حق بيمه تعهدات بدني خودروهاي باركش  ١-جدول

  

مازاد 

 2/2بر

 5/1مازاد بر 

 ديه ماه حرام

 2/1مازاد بر 

 ديه ماه حرام

مازاد بر يك 

وسیله نقلیه  ديه ماه حرام

 تعهدات/
 رديف

ديه ماه 

 حرام

ديه ماه 2/2تا 

 حرام

ماه ديه 5/1تا 

 حرام

ديه ماه 2/1تا 

 حرام

1/5 2/2 2/8 3/3 

با ظرفیت 

  تن1حداکثر
1 

1/9 2/3 3/4 4 

 3با ظرفیت حداکثر

  تن
2 

2/6 3/4 4/6 5/2 

 5با ظرفیت حداکثر

  تن
3 

3/4 4/7 6/1 7 

باظرفیت 

  تن 11حداکثر
4 



4 5/6 7/3 8/3 

باظرفیت 

  تن 21حداکثر
5 

4/2 5/7 7/7 8/8 

با ظرفیت بیشتر 

  تن 21از
6 

 : توضيحات

 . منظور از ديه ماه حرام،معادل ريالي يك ديه مرد مسلمان در ماههاي حرام بر مبناي ارزانترين نوع ديه است-7

 

 موتور سيكلت ها( د

 

 (در هزار) نرخ حق بيمه تعهدات مالي موتور سيكلت ها  1-جدول

  

 21مازاد بر

میلیون 11مازاد بر 

 ريال
وسیله نقلیه 

 تعهدات/
 رديف

 میلیون ريال21تا   میلیون ريال

 1  گازي 1/3 0/7

1/3 2/6 

 2دنده اي حداکثر 

 سیلندر
2 

1/3 2/6 

 3دنده اي حداکثر  

 سیلندر
3 

1/3 2/6 

دنده اي داراي سايد 

 کار
4 



 

 (در هزار) نرخ حق بيمه تعهدات بدني موتور سيكلت ها 1-جدول 

  

مازاد 

 5/1بر

 2/1مازاد بر 

 حرامديه ماه 

مازاد بر يك 

وسیله نقلیه  ديه ماه حرام

 تعهدات/
 رديف

ديه ماه 

 حرام

ديه ماه 5/1تا 

 حرام

ديه ماه 2/1تا 

 حرام

 1  گازي 1/3 1 0/8

0/9 1/3 1/5 

دنده اي حداکثر 

 سیلندر 2
2 

1 1/4 1/8 

دنده اي حداکثر  

 سیلندر 3
3 

1/3 1/5 1/9 

دنده اي داراي 

 سايد کار
4 

 : توضيحات

 . منظور از ديه ماه حرام،معادل ريالي يك ديه مرد مسلمان در ماههاي حرام بر مبناي ارزانترين نوع ديه است-7
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نامة تنظیم  گري، آيین قانون تأسیس بیمه مرکزي و بیمه 17ماده  5عالي بیمه در اجراي بند  شوراي 

بیمه و با توجه به اصول زير در جلسه مورخ امور نمايندگي بیمه را با هدف تعمیم و توسعه 

 :تصويب کرد 17/7/1387

 هاي بيمه و نمايندگان آنها با تأكيد بر ارائه بهترين كيفيت خدمات و تكريم مشتريان؛  گذاران، شركت حفظ حقوق بيمه •

مورد نياز براي تنظيم بازار هاي  واگذاري امور مربوط به نمايندگي هر شركت بيمه به خود آن شركت و صرفاً تعيين حداقل •



 بيمه و حفظ حقوق طرفين؛

هاي بازاريابي، فروش و امور نمايندگي جهت ايجاد رقابت براي افزايش كارآمدي  سازي جريان كار فعاليت تسهيل و شفاف •

 .هاي بيمه با مسئوليت شركت

و ( 21شماره )نامه نمايندگي بيمه  يگزين آيينتبصره از تاريخ ابالغ جا 2٩ماده و  8٩فصل و  4نامه مشتمل بر  لذا اين آيين

 .شود هاي مغاير با آن ملغي مي هاي آن شده و كليه دستورالعمل مكمل

 تعريف و شرايط اعطاي پروانه نمايندگي بیمه: فصل اول 

با رعايت  ناميده ميشود، شخص حقيقي يا حقوقي است كه« نماينده» نامه اختصاراً  نماينده بيمه كه در اين آيين. 7ماده

قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري، مفاد اين آيين نامه و ساير مصوبات   قوانين و مقررات مربوط، از جمله

 .باشد شوراي عالي بيمه، مجاز به عرضه خدمات بيمه اي به نمايندگي از طرف يك شركت بيمه طرف قرارداد مي

اعطاي . است كه در داخل كشور خدمات بيمه اي عرضه مي نمايند مقررات اين آيين نامه شامل نمايندگاني: تبصره

 .نمايندگي بيمه در خارج از كشور مستلزم اخذ موافقت قبلي بيمه مركزي ايران است

ها يا رشته هاي بيمه اي معين، طبق مفاد  شركت بيمه موظف است در اعطاي پروانه نمايندگي بيمه در كليه رشته. 2ماده

نامحدود است اما پروانه و قرارداد نمايندگي بيمه هر سه سال يك بار و به   مدت نمايندگي بيمه. نمايد نامه عمل اين آيين

 .نامه و گذراندن دوره هاي آموزشي الزم توسط نماينده، تجديد خواهد شد شرط رعايت مفاد اين آيين

مه و در صورت لزوم، در پرداخت خسارت را شركت بيمه مي تواند بخشي از اختيارات و وظايف خود در صدور بيمه نا: تبصره

 .هاي مختلف بيمه به نماينده تفويض نمايد در رشته

شركت بيمه موظف است شرايط اعطاي نمايندگي بيمه را از طرق مقتضي، به ويژه درج در پايگاه اينترنتي خود به . 8ماده

 .اطالع عموم برساند

 :يمه بايد واجد شرايط زير باشدشخص حقيقي متقاضي اخذ پروانة نمايندگي ب. 4ماده

 تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران؛ ( الف

 اعتقاد به اسالم يا يكي ديگر از اديان رسمي كشور؛  (ب

 عدم اعتياد به مواد مخدر؛  (ج

ه قانون تأسيس بيم ١4نداشتن سـوء پيشينه كيفري و همچنين نداشتن سابقه محكوميت به جرايم نام برده شده در ماده ( د

 مركزي ايران و بيمه گري؛ 

 داشتن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دايم؛ ( هـ



با شش ماه سابقه كار بيمه اي فني و ( ها با گرايش بيمه و يا ساير رشته)داشتن حداقل مدرك كارشناسي در رشته بيمـه ( و

مه اي فني و تخصصي و يا مدرك ديپلم با دو تخصصي، يا مدرك كارشناسي در رشته غير بيمه و يك سال سابقه كار بي

 .سال سابقه كار بيمه اي فني و تخصصي

ها با  و ساير رشته)، به غير از دارندگان مدرك كارشناسي در رشته بيمه «و»متقاضيان فاقد سابقه كار مندرج در بند :  7تبصره

قوانين و مقررات بيمه و رايانه  بيمه، بازاريابي بيمه، هاي  ، بايد دوره آموزشي شامل اصول بيمه، آشنايي با رشته(گرايش بيمه

ساعت در مركز آموزشي  1٩را در مجموع، به ميزان حداقل ( Internetو  Word  ،Excelشامل آموزش مهارت هاي)

زي شركت بيمه، يا مركز آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي و يا ساير مراكز آموزشي مورد تأييد بيمه مرك

عالوه بر اين متقاضيان مذكور بايد دوره كارآموزي را در شركت بيمه مربوط . نامه قبولي را ارائه نمايند ايران گذرانده و گواهي

 . طي نمايند

، فقط دوره كارآموزي را در (ها با گرايش بيمه و ساير رشته)متقاضيان فاقد سابقه كار داراي مدرك كارشناسي در رشته بيمه 

 . طي خواهند كرد شركت بيمه

شركت بيمه مي تواند براي پذيرش نماينده، هرنوع شرايط رقابتي براي انتخاب نمايندگان برتر، از جمله برگزاري : 2تبصره 

 .آزمون را تعيين و اعمال نمايد

ركت بيمة مسئوليت احراز صحت شرايط الزم در مورد هر يك از متقاضيان اخذ پروانه نمايندگي بيمه بر عهده ش  .5ماده 

 .باشد مربوط مي

 :شركت بيمه براي اعطاي پروانه نمايندگي حقوقي بايد موارد زير را بررسي و رعايت نمايد  .١ماده  

 تشكيل نمايندگي حقوقي به شكل شركت سهامي خاص با مسئوليت تضامني يا شركت تعاوني؛ . 7

 تأييد اساسنامه نمايندگي توسط شركت بيمه؛. 2

 به نمايندگي بيمه؛ انحصار فعاليت. 8

 وجود حداقل سه عضو هيئت مديره؛. 4

 ميليون ريال سرمايه؛ 5٩٩داشتن حداقل . 5

 درصد كل سرمايه نماينده حقوقي؛  5٩ارائه گواهي نامه بانك حاكي از تأديه قسمت نقدي سرمايه، حداقل به مقدار . ١

 آنها؛صورت كامل اسامي سهامداران، مديران و ميزان سهام هر يك از . 1

 گواهي عدم سوء پيشينه كيفري مديران؛. 1

 نامه؛ اين آيين ٠داشتن مدير عامل و عضو بيمه اي هيئت مديره طبق شرايط مندرج در ماده . ٠



 صورت جلسات مجمع عمومي مؤسس و هيئت مديره؛. 7٩

 .اظهارنامه ثبت نمايندگي حقوقي و تأييديه نام آن. 77

گونه تغييرات بعدي از جمله تغيير در مفاد اساسنامه، ميزان سرمايه، تركيب سهامداران، ثبت نمايندگي حقوقي و هر. 1ماده 

مديرعامل و اعضاي هيئت مديرة آن، موكول به رعايت مقررات اين آيين نامه و با مسئوليت و موافقت شركت بيمه طرف 

 . قرارداد خواهد بود

بيمه و هرگونه تغييرات بعدي آن، نظر بيمه مركزي ايران را  شركت بيمه موظف است قبل از ثبت نمايندگي حقوقي: تبصره

روز به معناي موافقت با ثبت نمايندگي حقوقي يا تغييرات  2٩عدم اعالم نظر بيمه مركزي ايران ظرف مدت . استعالم نمايد

 . بود بعدي آن خواهد

رم نمونه اي كه بيمه مركزي ايران تهيه و نماينده حقوقي موظف است ترازنامه و حساب سود و زيان خود را طبق ف. 1ماده 

نمايد، تنظيم كند و پس از تصويب در مجمع عمومي سهامداران خود، نسخه اي از آن را براي  به شركتهاي بيمه ابالغ مي

 .بررسي و تأييد به شركت بيمه طرف قرارداد ارسال نمايد

ترازنامه و حساب سود و زيان هر يك از نمايندگان  شركت بيمه موظف است حداكثر تا پايان مرداد هر سال،  :7تبصره 

 .حقوقي خود را به بيمه مركزي ايران ارسال كند

درصد از سود ساالنه خود را به عنوان اندوخته سرمايه اي  7٩نماينده حقوقي موظف است در هر سال مالي حداقل : 2تبصره 

 . هاي خود منظور نمايد در حساب

اين آيين نامه بايد  4يك عضو هيئت مديره نماينده حقوقي، عالوه بر شرايط مندرج در ماده مدير عامل و حداقل . ٠ماده 

 :واجد يكي از شرايط زير باشند

اي فني و  ها با گرايش بيمه و دو سال سابقه كار بيمه داشتن حداقل مدرك كارشناسي در رشتة بيمه و يا ساير رشته. 7-٠

 .بيمه، يا ارزيابي خسارت بيمه اي، يا شركت بيمه و يا بيمه مركزي ايران تخصصي در نمايندگي بيمه، يا كارگزاري

اي فني و تخصصي در نمايندگي بيمه، يا  داشتن حداقل مدرك كارشناسي در ساير رشته ها و سه سال سابقه كار بيمه. 2-٠

 .كارگزاري بيمه، يا ارزيابي خسارت بيمه اي، يا شركت هاي بيمه و يا بيمه مركزي ايران

هاي حقوقي ثبت شده قبل از  در صورتي كه مدرك تحصيلي مدير عامل و عضو بيمه اي هيئت مديره در نمايندگي: تبصره

باشد به ترتيب، چهار سال و دو سال به سابقة كار مندرج در اين بند اضافه   ابالغ اين آيين نامه، ديپلم يا كارداني بوده

 .شود مي

امل، اعضاي هيئت مديره و سهامداران نمايندگي حقوقي نمي توانند در وزارتخانه ها، نماينده حقيقي و مدير ع. 7٩ماده 



هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي شاغل باشند يا به عنوان نماينده ديگري يا كارگزار حقيقي  مؤسسات و شركت

هاي  و ساير نمايندگي ها يا كارگزاري هاي بيمه غيردولتي عالوه بر اين، اشخاص مذكور نمي توانند در شركت. فعاليت كنند

 . درصد، سهام داشته باشند 7٩حقوقي بيمه شاغل بوده و يا بيش از 

هاي بيمه و  شركت( اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و ساعتي)مدير عامل و اعضاي هيئت مديره و كاركنان شاغل : تبصره

هاي حقوقي، سمت يا سهم داشته  فعاليت نمايند و يا در نمايندگيبيمه مركزي ايران، نمي توانند به عنوان نماينده حقيقي 

 . باشند

نمايندگي حقوقي با موافقت قبلي شركت بيمه طرف قرارداد و اجازه بيمه مركزي مي تواند دفتر فرعي داير نمايد، . 77ماده 

 . مشروط بر آن كه مسئول دفتر فرعي، شرايط نماينده حقيقي را داشته باشد

 حقوق و تكالیف شرکت بیمه و نماينده: فصل دوم 

 :شركت بيمه مكلف است. 72ماده 

 :در قرارداد نمايندگي موارد زير را درج نمايد. 7

 قرارداد شامل كد ملي و كد پستي؛  طرفين  و نشاني  مشخصات  .7-7

 طرفين قرارداد؛  و وظايف  حدود اختيارات. 7-2

 نامه؛ و تغييرات آن ناشي از تغيير، فسخ يا ابطال بيمه  بيمه  هاي رشته  كيكتف  ميزان كارمزد و نحوه پرداخت آن به. 7-8

 قرارداد نمايندگي؛  مدت. 7-4

شدگان، ساير  ، بيمه گذاران بيمه  و مطالبات  حقوق  و تضمين  منظور تأمين  به  از نماينده  دريافتي  تضمين  و نوع  ميزان. 7-5

 ؛  اشخاص ذينفع و شركت بيمه

 اعتبار قرارداد؛  در مدت  بيمه  هاي با ساير شركت  انعقاد قرارداد نمايندگي توسط نماينده  منوعيتم  .١-7

 قرارداد نمايندگي بيمه و نحوه اجراي آن؛  يا فسخ  ، تعليق فعاليت  موارد محدود نمودن. 7-1

 اين آيين نامه؛ 27در ماده به هيئت نام برده شده   و نماينده  شركت بيمه  اختالف  به  رسيدگي  ارجاع. 7-1

 شمول مصوبات جديد شوراي عالي بيمه بر شرايط قرارداد نمايندگي؛. ٠-7

 .عدم ايجاد هرگونه حقي براي طرفين در پايان قرارداد نمايندگي، مگر در موارد تصريح شده در قرارداد. 7-7٩

 . ه ابالغ نمايدموقع به نمايند و مربوط را به  بخشنامه ها و دستورالعمل هاي الزم. 2

 . شود، درج نمايد نام و كد نماينده را در بيمه نامه اي كه بنا به پيشنهاد او صادر مي. 8

در صورت لغو پروانه نمايندگي، مراتب را بالفاصله از طرق مقتضي به اطالع بيمه گذاران برساند و نسبت به جمع آوري . 4



 .نمايد تابلو، سربرگ ، مهر، اسناد و مدارك ذيربط اقدام

 . اگر چند نماينده براي يك نوع بيمه، نرخ و شرايط خواسته باشند، نرخ و شرايط يكسان اعالم نمايد. 5

شده است از طريق ديگري، اعم  اي را كه به وسيلة نماينده ارائه  نامه شركت بيمه مجاز نيست تقاضاي صدور بيمه: 7تبصره 

 . تقاضاي كتبي بيمه گذاراز مستقيم يا غيرمستقيم، قبول نمايد مگر با 

درصورتي كه شركت بيمه، پيشنهاد نماينده اي را رد كند، نمي تواند همان پيشنهاد را از طريق ديگري اعم از : 2تبصره 

 .مستقيم يا غير مستقيم قبول نمايد

 .مايدامكانات و شرايط الزم براي فروش بيمه در فضاي مجازي را براي نمايندگان مورد نظر خود فراهم ن. ١

زيرساخت هاي فيزيكي و امكانات نرم افزاري الزم را براي ايجاد ارتباطات الكترونيكي بين نماينده، شركت بيمه و بيمه . 1

مركزي ايران برقرار نمايد تا در راستاي توسعه كاربرد فن آوري اطالعات در صنعت بيمه كشور، طبق ابالغ بيمه مركزي 

   .ينده، شركت بيمه و بيمه مركزي ايران فراهم شده و توسعه يابدزمان بين نما ايران، ارتباطات هم

در صورت فوت يا حجر نماينده حقيقي يا توقف فعاليت نماينده طبق توافق و نبودن شرط خالف در قرارداد نمايندگي، . 1

زش پرتفوي نماينده و نحوة ار. ارزش پرتفوي نماينده را پرداخت يا با انتقال آن به نماينده ديگر همان شركت موافقت نمايد

 .محاسبه آن با توافق طرفين در قرارداد نمايندگي تعيين مي شود

 . شود شود پرتفوي نماينده محسوب مي هايي كه از طرف يا به پيشنهاد نماينده توسط شركت بيمه صادر مي نامه بيمه: تبصره

 :نماينده مكلف است. 78ماده 

نام شركت بيمه بايد با . خود درج نمايد  ه طرف قرارداد را در تابلو، سربرگ و آگهيكد و نام نماينده و نام شركت بيم. 7

 .تر از نام و كد نماينده درج شود حروف درشت

نامه درخواست شده از جمله نرخ و شرايط، استثنائات، تعهدات بيمه گر و وظايف بيمه گذار را  اطالعات الزم دربارة بيمه. 2 

 . دستورالعمل هاي مربوط، به متقاضي بيمه ارائه نمايدبا رعايت بخشنامه ها و 

به منظور تأمين و تضمين حقوق و مطالبات بيمه گذاران، بيمه شدگان، ساير اشخاص ذينفع و شركت بيمه، تضمين الزم . 8

عاليت هر نوع، مدت و ميزان تضمين مذكور در اين ماده متناسب با حجم ف. را نزد شركت بيمه طرف قرارداد توديع نمايد

 . نماينده حقيقي يا حقوقي و شكل حقوقي ثبت آن، به تشخيص شركت بيمه طرف قرارداد تعيين مي شود

رسمي بيمه و شركت هاي بيمه و انجام تبليغات ( كارگزاران)از رقابت مكارانه و ناسالم با ساير نمايندگان بيمه، دالالن . 4

 .سوء عليه آنها خودداري نمايد

فتي را اعم از چك يا پرداخت الكترونيكي حداكثر تا قبل از پايان وقت اداري روز دريافت، به حساب بانكي بيمه دريا حق. 5



 . شركت بيمه مربوط واريز كند و در موارد استثنايي به صندوق آن شركت تحويل نمايد

 .شود درج نمايد ميرسمي بيمه را در بيمه نامه اي كه بنا به پيشنهاد او صادر ( كارگزار) كد و نام دالل. ١

امكانات سخت افزاري و نيروي انساني آموزش ديده براي برقراري ارتباط الكترونيكي با شركت بيمه مربوط و بيمه . 1

 .مركزي ايران را تهيه نمايد

 شغل نماينده حقيقي و مدير عامل، عضو بيمه اي هيئت مديره و مسئول دفتر فرعي نماينده حقوقي بايد منحصراً. 74ماده 

 .ارائه خدمات بيمه اي در محدوده قرارداد مربوط باشد

 .سمت هاي آموزشي در مؤسسات آموزش عالي مستثني هستند: تبصره

كليه كاركنان نماينده كه به امر فروش يا صدور بيمه نامه مبادرت مي نمايند به عنوان متصديان نمايندگي بيمه . 75ماده 

 :و داراي گواهي صالحيت باشند شناخته مي شوند و بايد واجد شرايط زير

 .به تشخيص شركت بيمه  داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم و كسب گواهي نامه طي دوره آموزشي الزم. 7

به  4داشتن حسن اخالق و رفتار و توانايي ايجاد ارتباط با مشتريان و داشتن ساير شرايط عمومي مندرج در ماده . 2

 .تشخيص و مسئوليت نماينده

گواهي صالحيت متصديان نمايندگي بيمه به صورت عكس دار توسط شركت بيمه يا با تفويض اختيار توسط : 7تبصره

 .نمايندگي بيمه براي مدت معين صادر مي شود و الزم است در معرض ديد مراجعان قرار داده شود

اينده رسيدگي و تا حد امكان در صورت وجود هرگونه شكايت از متصديان نمايندگي بيمه، موضوع بايد توسط نم: 2تبصره

در غير اين صورت شركت بيمه موظف است به شكايت مشتري رسيدگي و نتيجه را كتباً به . رضايت مشتري جلب شود

 .اطالع او برساند

عالوه بر . بيمه به شـركت بيمه مي باشد او در حكم پرداخت حق  بيمه به نماينـده، كارمند يا بازارياب پرداخت حق. 7١ماده 

 .بيمه، بايد رسيد كددار به متقاضي بيمه داده شود اين، در قبال دريافت حق

گذار و ساير اشخاص ذينفع كه ناشي از عمد،  مسئوليت جبران خسارات مستقيم و يا غيرمستقيم وارده به بيمه. 71ماده 

اي موضوع قرارداد نمايندگي بيمه باشد تقصير، غفلت و يا قصور نماينده، كاركنان يا بازاريابان وي در رابطه با عمليات بيمه 

در هرحال مفاد اين ماده، نافي مسئوليت نماينده در مقابل . باشد به صورت تضامني بر عهده شركت بيمه و نماينده مي

 .بيمه دريافت نشده نخواهد بود خسارات وارده به شركت بيمه، از جمله خسارت پرداختي، ساير هزينه ها و حق

سال وضعيت نمايندگان حقوقي خود را با شرايط اين آيين نامه   يمه موظف است حداكثر ظرف مدت يكب  شركت -71ماده 

 . در صورت عدم انطباق با شرايط اين آيين نامه، كارمزد قابل پرداخت معادل كارمزد نماينده حقيقي خواهد بود. منطبق نمايد



پرتفوي متعلق به او در كليه رشته هاي بيمه به استثناي شركت بيمه مي تواند نماينده را در سود حاصل از . 7٠ماده 

درصد مجموع كارمزدهاي پرداختي به همان نماينده بابت  75سود قابل پرداخت نبايد از . هاي عمر مشاركت دهد بيمه

 .عمليات بيمه اي در سال مورد نظر بيشتر باشد

 :شود پروانه و قرارداد نمايندگي در موارد زير لغو مي. 2٩ماده 

 با تصميم يكي از طرفين قرارداد ضمن رعايت حقوق طرف مقابل؛( الف

 درصورتي كه نماينده حقيقي هر يك از شرايط مقرر در اين آيين نامه را از دست بدهد؛( ب

اي هيئت مديره نمايندگي حقوقي هر يك از شرايط مقرر در اين آيين نامه را از  در صورتي كه مدير عامل يا عضو بيمه  (ج

 ت بدهد يا فوت كند يا محجور يا معذور شود و ظرف مدت سه ماه، فرد جايگزين واجد شرايط معرفي نشود؛دس

يا كميته رسيدگي به تخلفات  27در صورت تصميم هيئت رسيدگي به اختالف نماينده و شركت بيمه، موضوع ماده ( د

 .22نماينده، موضوع ماده 

 کت بیمه و رسیدگي به تخلفات نمايندهرسیدگي به اختالف نماينده و شر: فصل سوم 

به منظور رسيدگي به اختالفات نماينده و شركت بيمه در رابطه با مقررات اين آيين نامه و قرارداد نمايندگي . 27ماده 

 :شود منعقده، هيئت رسيدگي به اختالفات نماينده و شركت بيمه مركب از سه نفر به شرح زير تشكيل مي

 كزي ايران؛ نماينده بيمه مر( الف

 نماينده منتخب سنديكاي بيمه گران ايران؛( ب

 .هاي صنفي نمايندگان بيمه نماينده منتخب انجمن( ج

 .هر يك از نمايندگان مذكور براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و عزل يا تجديد انتخاب آنها بالمانع است: 7تبصره 

قطعي و معتبر و براي   اين تصميمات با اكثريت آراء،. مي شودتصميمات هيئت به صورت مكتوب و مستدل صادر : 2تبصره 

روز پس از اتخاذ تصميم نهايي و امضاء اعضاي هيئت، توسط بيمه مركزي  75طرفين الزم االجراست و حداكثر ظرف مدت 

در . هد بودحداكثر مدت رسيدگي به هر پرونده اختالف دو ماه از زمان وصول آن خوا. ايران به طرفين ابالغ خواهد شد

صورت عدم اتمام رسيدگي در اين مدت، هيئت بايد طي گزارش مستدل به رئيس كل بيمه مركزي ايران، داليل عدم اتمام 

 .رسيدگي در مدت مقرر را ارائه نمايد

 . دبيرخانه هيئت رسيدگي به اختالف در بيمه مركزي ايران مستقر خواهد بود: 8تبصره 

يل جلسات و اتخاذ تصميم هيئت رسيدگي حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ اين دستورالعمل نحوه تشك: 4تبصره 

 .آيين نامه، توسط بيمه مركزي ايران تدوين و ابالغ خواهد شد



رسيدگي به تخلفات نماينده،   بيمه موظف است تخلفات نماينده و شكايت واصله از عملكرد او را در كميته  شركت. 22ماده 

ضوابط مربوط به تشكيل اين كميته در هر شركت . انجمن صنفي نمايندگان شركت بيمه، رسيدگي نمايدبا حضور نماينده 

 .بيمه را همان شركت تدوين و اعالم خواهد كرد

 :در صورت احراز تخلف نماينده، كميته مذكور مي تواند متناسب با نوع تخلف، تصميمات زير را اتخاذ نمايد. 28ماده 

 .يندهتذكر كتبي به نما. 7

 .ايجاد محدوديت در اختيارات تفويضي شامل مجوز بازديد و صدور بيمه نامه. 2

 .كاهش ميزان كارمزد نماينده در يك يا چند رشتة بيمه به مدت حداكثر شش ماه. 8

 .تعليق فعاليت نماينده در يك يا چند رشتة بيمه به مدت حداكثر شش ماه. 4

 .لغو پروانه فعاليت. 5

روز از تاريخ ابالغ آن به  8٩رتي كه تصميم كميته، لغو پروانه فعاليت نماينده باشد، اين تصميم ظرف مدت در صو. 24ماده 

. نماينده، با درخواست كتبي وي، قابل تجديد نظرخواهي در هيئت رسيدگي به اختالف نماينده و شركت بيمه مي باشد

 .جرا استتصميمات كميته در ساير موارد، قطعي و براي طرفين الزم اال

اي با تصميم كميته لغو شود اين شخص نمي تواند حداقل تا مدت يك سال پس از لغو  اگر پروانه فعاليت نماينده. 25ماده 

 .هاي بيمه فعاليت نمايد پروانه، به عنوان نماينده بيمه در هر يك از شركت

 نظارت: فصل چهارم 

 .باشد نامه مي فعاليت نمايندگان خود با مقررات اين آيينبيمه مسئول احراز و انطباق شرايط   شركت. 2١ماده 

نامه در اعطاي نمايندگي و يا نحوه فعاليت نمايندگان، شركت بيمه طبق نظر  در صورت عدم رعايت مقررات اين آيين: تبصره

بيمه مسئول جبران همچنين شركت . باشد مركزي ايران ملزم به متوقف نمودن فعاليت نماينده يا نمايندگان مرتبط مي بيمه

 .هر گونه خسارت وارده به اشخاص ثالث، ناشي از عدم رعايت مفاد اين آيين نامه خواهد بود

در صورت عدم رعايت مقررات . نمايد نامه، نظارت  بيمه مركزي ايران موظف است بر حسن اجراي مفاد اين آيين. 21ماده 

تواند متناسب با هر مورد، تصميمات زير را اتخاذ  ركزي ايران ميهاي بيمه، بيمه م نامه توسط هر يك از شركت اين آيين

 :نمايد

 .اخطار كتبي به شركت بيمه مبني بر ضرورت رعايت مقررات مربوط. 7

 .ايجاد محدوديت براي شركت بيمه در زمينه پذيرش نماينده. 2

 .راي مدت مشخص، به شوراي عالي بيمهارائه پيشنهاد ممنوعيت شركت بيمه از قبول بيمه در يك يا چند رشته بيمه ب. 8



بيمه موظف است امكان دسترسي مناسب بيمه مركزي ايران به آمار و اطالعات صحيح و قابل اطمينان را   شركت. 21ماده 

 .بر اساس دستورالعملي كه بيمه مركزي ايران تهيه و ابالغ مي كند فراهم نمايد

توانند در صورت لزوم، عالوه بر اخذ اطالعات الزم، دفاتر، اسناد و محل  يبيمه مركزي ايران و يا شركت بيمه م  .2٠ماده 

 .باشد نماينده مكلف به همكاري الزم در اين زمينه مي. نمايندگي را بازرسي كنند

بيني نشده در اين آيين نامه در رابطه با نمايندگي بيمه، تابع قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و  موارد پيش. 8٩ماده 

 .گري، قانون تجارت، ساير قوانين مربوط و عرف بيمه خواهد بود هبيم

 پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد

 مصوبه جديد شوراي عالي بیمه در مورد خسارت بدني زن و مرد  

مصوبه  71/72/7811اي به امضاي دكتر جواد فرشباف ماهريان، روز  بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران در بخشنامه 

هاي بيمه ابالغ  به مديران عامل شركت  را«  7811لغو مصوبه مورخ چهارم دي ماه »شوراي عالي بيمه در خصوص جديد 

كرد و طي آن همچنين بر اجراي قانون اصالح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در 

 .تأكيد نمود 7١/4/7811  مصوب« مقابل شخص ثالث

رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران و رئيس شوراي عالي بيمه به مديران  71/72/7811خشنامه مورخ متن ب

 :هاي بيمه به اين شرح است عامل شركت

وزير محترم امور اقتصادي و دارايي مبني بر تعليق مصوبه مورخ  72/77/7811رساند نظر مورخ  احتراماً، به اطالع مي»

عالي  شوراي 74/72/7811لي بيمه در مورد پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد، در جلسه مورخ عا شوراي 7811/٩4/7٩

 .لغو گردد 71/72/7811بيمه مطرح و شورا تصويب نمود كه مصوبه مذكور از تاريخ 

اري وسيله مجدداً بر اجراي قانون اصالح قانون بيمه اجب ، بدين4/١/7811مورخ  714١1در ضمن پيرو ابالغيه شماره 

 «.گردد تأكيد مي 7١/4/7811مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 

تا زمان ابالغ آيين نامه تعرفه حق بيمه » مقرر نموده بود كه  4/7٩/7811پيش از اين شوراي عالي بيمه در مصوبه مورخ 

اخذ حق بيمه اي معادل هشت درصد به حق بيمه تعهدات  از سوي هيئت وزيران، شركت هاي بيمه با« شخص ثالث 

پوشش خسارت » قانون جديد بيمه شخص ثالث را با عنوان 4ماده  2اجباري بيمه شخص ثالث، پوشش مورد نظر در تبصره 

ده به متقاضيان ارائه نمايند كه با ابالغ مصوبه جديد، اخذ هشت درصد حق بيمه اضافي ملغي ش« بدني يكسان زن و مرد 

 .است



 عالي بیمه مصوبه شوراي

 پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد

قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و  71ماده  4و  8براساس بندهاي  4/7٩/7811عالي بيمه در جلسه مورخ  شوراي 

 :گري تصويب نمود بيمه

انون بيمة اجباري مسئوليت مدني قانون اصالح ق 1ثالث، موضوع ماده  بيمة شخص نامه تعرفة حق تا زمان ابالغ آيين"

بيمة  اي معادل هشت درصد حق بيمه هاي بيمه با حق ثالث، شركت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص

پوشش خسارت بدني »قانون فوق را با عنوان  4ماده  2ثالث، پوشش مورد نظر در تبصرة  تعهدات اجباري بيمة شخص

 .ثالث به متقاضيان ارائه نمايند نامة شخص هدر بيم« يكسان زن و مرد

هاي بيمه به نحو مقتضي  ثالث كه قبل از ابالغ اين مصوبه صادر شده و معتبر است شركت هاي شخص نامه در مورد بيمه 

ر، ماندة مدت بيمه و به صورت روز شما بيمة متناسب با باقي گذار، با اخذ حق اطالع رساني نموده و در صورت مراجعة بيمه

 ".الحاقي ارائه خواهند كرد  پوشش مذكور را با صدور برگة

  58نامه شماره  آيین

 ذخاير فني مؤسسات بیمه

گري و با هدف ايجاد شفافيت براي  قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه ١7عالي بيمه در راستاي اجراي ماده  شوراي

هاي مؤسسات بيمه را با توجه  كردن ذخاير فني در حساب لحاظ گذاران و صاحبان سهام مؤسسات بيمه، چگونگي حقوق بيمه

 :تصويب كرد 25/7٩/7811     به اصول زير در جلسه مورخ

گرفتن ذخاير فني مؤسسات   ، براي در نظر21يجاد هماهنگي در اجراي استانداردهاي حسابداري از جمله استاندارد شماره .7

 .لي اين مؤسسات با التزام به كاربرد رويه يكسان حسابداريبيمه و فراهم شدن امكان مقايسه عملكرد ما

اي به منظور افشاي وضعيت مالي واقعي  هاي مالي مؤسسات بيمه شفافيت ترازنامه و حساب سود و زيان در صورت.2

 .نفعان سهامداران و ذي

سسات بيمه در مواجهه با حوادث شدگان با ايجاد پشتوانه مناسب براي توانمند سازي مؤ گذاران و بيمه حفظ حقوق بيمه.8

 .هاي بزرگ غيرمترقبه طبيعي و خسارت

و  22نامه شماره  تبصره بوده و از تاريخ ابالغ، الزم االجراء است و جايگزين آيين 1ماده و  71نامه مشتمل بر  اين آيين

 .شود هاي آن مي مكمل

 کلیات: فصل اول



تعهداتي كه به موجب قراردادهاي بيمه مستقيم و قراردادهاي بيمه اند براي ايفاي تمامي  مؤسسات بيمه مكلف .1ماده 

 :نامه محاسبه نمايند اند، ذخاير فني زير را براساس ضوابط اين آيين اتكايي به عهده گرفته

 :هاي زندگي بيمه( الف

 ذخيره رياضي؛ .7

 گذاران در منافع؛ بيمه ذخيره مشاركت .2

 ذخاير فني بيمه عمر زماني؛.8

 .فني تكميلي و خطرات طبيعيذخيره .4

  :هاي غيرزندگي بيمه( ب

 ؛(بيمه عايد نشده حق)بيمه  حق ذخيره .7

 نشده؛ هاي منقضي ذخيره ريسك. 2

 ذخيره خسارات معوق؛. 8

 بيمه؛ حق ذخيره برگشت .4

 ذخيره رياضي؛.5

 گذاران در منافع؛ بيمه ذخيره مشاركت .١

 .ذخيره فني تكميلي و خطرات طبيعي.1

گران اتكايي  نامه، نحوه محاسبه و برآورد ذخاير فني سهم مؤسسات بيمه را پس از كسر سهم بيمه ضوابط اين آيين .2ماده 

اند  گران اتكايي نيز در آن سهم دارند مؤسسات بيمه موظف در احتساب آن بخش از ذخاير فني كه بيمه. نمايد تعيين مي

گران اتكايي را نيز حسب مورد  سهم بيمه  گران اتكايي، گر يا بيمه ضمن منعكس كردن ذخاير فني قبل از كسر سهم بيمه

عالي بيمه  محاسبه و همراه با ذخاير فني ابتداي دوره، به ترتيب مقرر در نمونه ترازنامه و صورت سود و زيان مصوب شوراي

 .هاي مالي خود منعكس نمايند در صورت

خسارت واقع شده . بيمه عايد شده است بت خسارت واقع شده به حقنامه منظور از ضريب خسارت نس در اين آيين .3ماده 

عبارت است از خسارت پرداختي طي دوره به عالوه ذخيره خسارت معوق در پايان دوره منهاي ذخيره خسارت معوق ابتداي 

بيمه عايد  اي حقبيمه عايد نشده ابتداي دوره منه بيمه صادره به عالوه حق بيمه عايد شده عبارت است از حق دوره و حق

 .نشده پايان دوره

 هاي زندگي ذخاير فني بیمه: فصل دوم



( اعم از سرمايه و مستمري)گر  بيمه هاي زندگي عبارت است از تفاوت بين ارزش فعلي تعهدات  ذخيره رياضي بيمه .4ماده 

بيمه و نسبت به سهم نگهداري  حق گذاران كه با رعايت مباني فني مورد استفاده در محاسبه  بيمه و ارزش فعلي تعهدات 

 .شود مؤسسه بيمه محاسبه مي

هاي زندگي عبارت است از درصدي از منافع حاصل از معامالت  گذاران در منافع بيمه ذخيره مشاركت بيمه .5ماده 

گذاران  بيمه هاي زندگي بايد بين  گذاري ذخاير فني آن كه به موجب شرايط قراردادهاي بيمه هاي زندگي و سرمايه بيمه

هاي بعد قابل تقسيم  گذاران در منافع، اعم از اين كه در پايان هر سال مالي يا سال بيمه سهم . هاي زندگي تقسيم شود بيمه

 .باشد، بايد در اين ذخيره منظور شود

 ( اي باربريه به غير از بيمه)هاي غيرزندگي  هاي عمر زماني براساس مباني تعيين شده براي بيمه ذخاير فني بيمه .6ماده 

 .ها منظور خواهد شد محاسبه و در حساب -نامه آيين موضوع فصل سوم اين -

بيمه در مقابل خسارات  هاي زندگي كه بابت تضمين تعهدات مؤسسات  طبيعي بيمه ذخيره فني تكميلي و خطرات  .7ماده 

 :شود شود از جمع اقالم زير حاصل مي آميز منظور مي ناشي از حوادث فاجعه

 .بيمه اتكايي واگذاري هاي زندگي پس از كسر حق بيمه صادره بيمه درصد حق 8 (الف

 .ذخاير فني تكميلي و خطرات طبيعي كه از سال قبل منتقل شده است( ب

سال گذشته   هاي زندگي سه بيمه نگهداري بيمه درصد ميانگين حق 2٩ميزان ذخيره موضوع اين ماده نبايد از  .1تبصره

 .مؤسسه تجاوز نمايد

درصد تجاوز  15هاي زندگي از  آميز، ضريب خسارت در بيمه در صورتي كه بر اثر وقوع حوادث طبيعي و فاجعه -2تبصره

نمايد، مؤسسه بيمه مجاز است مازاد خسارات ايجاد شده ناشي از وقوع حوادث مذكور را از محل ذخاير فني تكميلي و 

عالي بيمه  در ساير موارد منوط به پيشنهاد مؤسسه بيمه و تصويب شوراياستفاده از اين ذخيره . خطرات طبيعي جبران نمايد

 .خواهد بود

 هاي غیرزندگي ذخاير فني بیمه: فصل سوم

هاي مربوط به فاصله زماني  بيمه هاي غيرزندگي عبارت است از حق در بيمه( بيمه عايد نشده حق)بيمه  ذخيره حق .8ماده 

 :شود راردادهاي بيمه كه به ترتيب زير محاسبه ميبين تاريخ ترازنامه تا انقضاي مدت ق

 75بيمه صادره پس از كسر  و بر مبناي حق( يك هشتم)هاي بيمه به جز بيمه باربري به روش فصلي  براي كليه رشته( الف

 .بيمه اتكايي واگذاري مربوطه درصد آن به عنوان هزينه تحصيل و همچنين كسر حق

بيمه عبارت است از ذخيره محاسبه شده به روش بند الف به عالوه يك هشتم ذخيره  حق براي رشته بيمه باربري ذخيره( ب



 .مذكور

بيمه  طور كامل به عنوان حق  بيمه مازاد بر يك سال، به نامه بيش از يك سال باشد، حق چنانچه دوره بيمه .1تبصره 

بيمه صادره  در سال مربوطه به عنوان حق هاي آتي بايد به تفكيك مشخص و بيمه سال حق. شود هاي آتي محسوب مي سال

 .شناسايي شود

هاي آتي از  بيمه سال نامه بيش از يك سال باشد، براي احتساب حق هاي مهندسي، اگر مدت اعتبار بيمه در بيمه -2تبصره 

 .روش مجموع ارقام سنوات استفاده خواهد شد

هايي كه ضريب خسارت  بيمه عايد نشده در رشته حقنشده براي جبران كسري ذخيره  هاي منقضي ذخيره ريسك .9ماده 

 :شود درصد باشد مطابق فرمول زير محاسبه مي 15آنها بيش از 

         

    %15هاي منقضي نشده  ذخيره ريسك= بيمه عايد نشده پايان دوره حق× ( ضريب خسارت رشته -15%)

 :جمع اقالم ذيلهاي غيرزندگي عبارت است از  ذخيره خسارات معوق بيمه .11ماده 

 .گر اتكايي خسارات اعالم شده در دست رسيدگي به عالوه برآورد مخارج تسويه خسارت پس از كسر سهم بيمه( الف

گر اعالم نشده به عالوه برآورد مخارج تسويه خسارت  خساراتي كه تا قبل از پايان دوره مالي ايجاد شده و هنوز به بيمه( ب

 .گر اتكايي پس از كسر سهم بيمه

مديره مؤسسه امكان محاسبه ذخيره خسارات  ثالث چنانچه به تشخيص و تأييد هيئت  در رشته بيمه شخص .1تبصره 

ضرب متوسط هزينه خسارت بدني هر  ها وجود نداشته باشد، حاصل اعالم شده در دست رسيدگي براي مورد به مورد پرونده

 .ت رسيدگي به عنوان ذخيره موضوع بند الف شناسايي خواهد شدهاي در دس طي سال مالي در تعداد پرونده( نفر)پرونده 

باشد، مازاد بر آن منوط به تأييد بيمه « الف»درصد بند  8تواند بيش از  نمي« ب»شده بند  حداكثر خسارات برآورد .2تبصره 

 .باشد مركزي ايران مي

هاي برگشتي به كل  بيمه درصد نسبت حق 5٩هاي غيرزندگي عبارت است از  بيمه در بيمه ذخيره برگشت حق .11ماده 

 .بيمه اتكايي واگذاري بيمه صادره سال مالي جاري پس از كسر حق سال مالي قبل ضربدر حق بيمه صادره در سه  حق

هايي كه قطعي شده عبارت است از ارزش فعلي  هاي غيرزندگي براي پرداخت مستمري ذخيره رياضي در بيمه .12ماده 

 .گر اتكايي از كسر سهم بيمه گر پس بيمه تعهدات 

هاي غيرزندگي عبارت است از درصدي از منافع حاصل از هر يك از  گذاران در منافع بيمه ذخيره مشاركت بيمه .13ماده 

 .گذاران قابل پرداخت باشد بيمه قراردادهاي بيمه كه به موجب شرايط قرارداد به 



بيمه در مقابل   اي غيرزندگي كه بابت تضمين تعهدات مؤسساته بيمه  ذخيره فني تكميلي و خطرات طبيعي .14ماده 

 :شود شود، از جمع اقالم زير حاصل مي آميز منظور مي خسارات ناشي از حوادث فاجعه

 .بيمه اتكايي واگذاري هاي غيرزندگي پس از كسر سهم حق بيمه صادره بيمه درصد حق 8( الف

 .قبل منتقل شده است ذخاير فني تكميلي و خطرات طبيعي كه از سال( ب

هاي غيرزندگي سه سال گذشته  بيمه نگهداري بيمه درصد ميانگين حق 2٩ميزان ذخيره موضوع اين ماده نبايد از . 7تبصره

 .مؤسسه تجاوز نمايد

هاي بيمه غيرزندگي از  آميز، ضريب خسارت در هر يك از رشته در صورتي كه بر اثر وقوع حوادث طبيعي و فاجعه. 2تبصره

درصد تجاوز نمايد، مؤسسه بيمه مجاز است مازاد خسارات ايجاد شده ناشي از وقوع حوادث مذكور را از محل ذخاير فني  15

استفاده از اين ذخيره در ساير موارد منوط به پيشنهاد مؤسسه بيمه و تصويب . تكميلي و خطرات طبيعي جبران نمايد

 .عالي بيمه خواهد بود شوراي

 هاي اتكايي قبولي ي بیمهذخاير فن: فصل چهارم

نامه و به موجب شرايط  آيين ذخاير فني معامالت بيمه اتكايي قبولي با رعايت قواعد مقرر در مواد قبلي اين  .15ماده 

 .شود هاي اتكايي محاسبه مي قراردادها و توافق

 ساير مقررات : فصل پنجم

توانند افزايش ذخاير فني ناشي از اعمال مقررات اين  نامه مي مؤسسات بيمه در اولين سال اجراي اين آيين .16ماده 

 .نامه قبلي را از محل ذخاير فني تكميلي و خطرات طبيعي تأمين نمايند نامه در مقايسه با مقررات آيين آيين

سال گذشته در  بيمه سه  نامه، مانده ذخاير فني خطرات طبيعي در ابتداي دوره به تناسب حق در اجراي اين آيين .17ماده 

 .شود هاي زندگي و غيرزندگي تسهيم مي بيمه

اي كه در خارج از كشور فعاليت دارند، در محاسبه ذخاير فني مربوط به عمليات خود در خارج از  مؤسسات بيمه .18ماده 

در صورتي كه در كشور خارجي محل فعاليت مؤسسه بيمه ايراني مقرراتي در . تابع مقررات محل فعاليت خواهند بودكشور، 

 .نامه خواهد بود اين باره وجود نداشته باشد، مؤسسه بيمه مربوط، تابع مقررات اين آيين

 

 

 

 



 

 

 

 41آيین نامه شماره 

مجلس شوراي  781٩بيمه غير دولتي مصوب ششم شهريور شوراي عالي بيمه با توجه به قانون تاسيس مؤسسات 

قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري ضوابط تاسيس مؤسسات بيمه غير دولتي  71ماده  5اسالمي و در اجراي بند 

 :شرح زير تصويب نمود  را به

 :مي روددر اين آيين نامه واژه ها يا عبارتهاي زير به جاي توضيح مربوط به كار . 7ماده 

 781٩مصوب ششم شهريور   مؤسسه بيمه اي كه به موجب قانون تاسيس مؤسسات بيمه غيردولتي: مؤسسه بيمه  –الف 

مجلس شواري اسالمي و براساس قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و مقررات اين آيين نامه به صورت غير 

مؤسسه بيمه غير دولتي در اين آيين نامه مؤسسه بيمه ناميده مي . ددولتي ايجاد و به عمليات بيمه گري مبادرت مي نماي

 .شود

 شخص حقيقي تبعه جمهوري اسالمي ايران: شخص حقيقي داخلي  –ب 

شخص حقوقي كه داراي تابعيت ايراني بوده و براساس قوانين موضوعه جمهوري اسالمي :  شخص حقوقي داخلي –پ 

 .باشدايران در مراجع ذيصالح به ثبت رسيده 

موافقت با درخواست تاسيس مؤسسه بيمه كه پس از اخذ مصوبه مجمع عمومي بيمه مركزي ايران : موافقت اصولي  –ت 

 .به منظور تشكيل پرونده ثبتي و پذيره نويسي سهام صادر مي شود

اييد طرح اساسنامه موافقت با ثبت مؤسسه بيمه در مرجع ثبت شركتها كه بيمه مركزي ايران پس از ت: پروانه تاسيس  –ث 

و انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان در مجمع عمومي مؤسس و در صورت احراز شرايط الزم براساس موافقت 

 .اصولي صادر مي كند

 .مجوز فعاليت مؤسسه بيمه در يك يا چند رشته بيمه اي كه بيمه مركزي ايران صادر مي نمايد: پروانه فعاليت –ج 

 .و اصالحات بعدي آن 785٩قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب سال :  قانون تاسيس –ح 

تشكيل مؤسسه بيمه صرفاً به صورت شركت سهامي عام ايراني كه سهام آن با نام بوده و با رعايت قانون تاسيس و . 2ماده 

  .طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشد امكان پذير است



قانون تاسيس و يا هرگونه محكوميت ديگري كه  ١4بيمه بايد فاقد سابقه محكوميت موضوع ماده  مؤسسين مؤسسه. 8ماده 

 .منجر به محروميت از حقوق اجتماعي شده است باشند

قانون ›› 2وزارتخانه ها ، مؤسسه هاي دولتي ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و شركتهاي موضوع ماده .4ماده 

 .نمي توانند جزء مؤسسين مؤسسه بيمه باشند‹‹ مالي دولت تنظيم بخشي از مقررات

وزارتخانه ها ، مؤسسات ، نهادها و شركت هاي موضوع اين ماده در مجموع نمي توانند بيش از ده درصد در . 7تبصره 

 .مؤسسه بيمه سهم داشته باشند 

حكم اين ماده نمي باشند ولي در هر قانون محاسبات عمومي كشور مشمول  4شركت هاي موضوع تبصره ماده . 2تبصره 

 .درصد سهام مؤسسه بيمه باشد 2٩حال مجموع سهام آنها نبايد بيش از 

 2٩اشخاص حقوقي كه وزارتخانه ها، شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در آنها بيش از . 5ماده 

 .سه بيمه سهم داشته باشند درصد در موس 2٩دارند نمي توانند در مجموع بيش از درصد سهم 

قانون تاسيس ، از نظر اين آيين نامه مجموع اشخاص زير در هر حالت يك شخص محسوب ( 88)در اجراي ماده . ١ماده

 .شخص حقيقي متقاضي به عالوه اقارب مندرج در ماده مذكور  –الف : مي شود

درصد حق راي داشته  2٩اشخاص حقوقي كه شخص حقيقي متقاضي و يا اقارب مندرج در ماده مذكور در آن بيش از  –ب 

 .باشند

 2٩شخص حقوقي متقاضي به عالوه ساير اشخاص حقوقي كه متقاضي به طور مستقيم يا با واسطه در آنها بيش از  –پ 

 .درصد حق راي داشته باشد

درصد حق  2٩حقيقي يا حقوقي همزمان به طور مستقيم يا با واسطه در آنها بيش از اشخاص حقوقي كه يك شخص  –ت 

 .راي داشته باشد

  

براي دريافت موافقت اصولي ، اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي كه واجد شرايط مقرر در اين آيين نامه هستند بايد . 1ماده 

امه جامع عملياتي و ساير مدارك و اطالعاتي كه براي تقاضاي تاسيس مؤسسه بيمه را همراه پيش نويس اساسنامه ، برن

 .مورد نياز است به بيمه مركزي ايران تسليم نمايند  احراز شرايط پيش بيني شده در قانون تاسيس و اين آيين نامه

اهداف  به حصول نحوه  عملياتي بايد شامل اهداف مؤسسه ، بازارهاي هدف ، تمهيدات بيمه اتكاي و عبرنامه جام. 7تبصره 

 .مورد نظر حداقل براي سه سال اوليه فعاليت مؤسسه بيمه باشد



، ارائه مدارك و اطالعات .در صورتي كه بيمه مركزي ايران پس از دريافت مدارك از متقاضي ، براي احراز شرايط . 2تبصره 

 .م نمايدديگري را الزم بداند بايد ظرف پانزده روز اداري مراتب را به طور كتبي به متقاضي اعال

در صورتي كه شخص يا اشخاص حقوقي جزء مؤسسين مؤسسه بيمه باشند، مؤسسين مكلفند يك نسخه از . 1ماده 

اساسنامه و ترازنامه و حساب عملكرد سود و زيان مصوب آن شخص يا اشخاص حقوقي در سه سال مالي قبل را همراه 

و ساير اطالعات ( داراي بيش از پنج درصدسهام)ان عمده اظهارنامه اي مشتمل بر اسامي اعضاي هيئت مديره و سهامدار

 .ضروري به بيمه مركزي ايران ارائه دهند

بيمه مركزي ايران پس از دريافت كليه مدارك و اطالعات مورد نياز و احراز شرايط قانوني مؤسسين ، حداكثر ظرف . ٠ماده 

 .نوني به شوراي عالي بيمه ارائه خواهد نموديك ماه نظر خود را درباره تقاضاي مطرح شده براي طر مراحل قا

 .مفاد اعالميه پذيره نويسي بايد قبل از ارائه به اداره ثبت شركتها به تاييد بيمه مركزي ايران برسد. 7٩ماده 

در )، مدير عامل و قائم مقام مدير عامل ( اعم ازا شخاص حقيقي يا نماينده اشخاص حقوقي)اعضاي هيئت مديره. 77ماده 

و  (بيمه، اقتصاد، امور مالي ، مديريت ، حقوق و رشته هاي مشابه)بايد ضمن داشتن مدرك كارشناسي مرتبط ( ت وجودصور

مدير . قانون تاسيس ، به تشخيص بيمه مركزي ايران از حسن شهرت برخوردار باشند ١4نداشتن محكوميت موضوع ماده 

 تشخيص بيمه مركزي ايران تجربه كاري مفيد و مؤثر داشته باشندبايد به ( در صورت وجود) عامل و قائم مقام مدير عامل

قانون استفاده از خدمات تخصصي ››حسابرس و بازرس قانوني مؤسسه بيمه بايد از ميان حسابداران رسمي موضوع . 72ماده 

 .انتخاب شوند‹‹ و حرفه اي حسابداران ذي صالح به عنوان حسابدار رسمي

در بيمه هاي زندگي فعاليت مي كنند موظفند محاسب فني مورد تاييد بيمه مركزي ايران را  مؤسسات بيمه اي كه. 78ماده 

 .نمايند معرفي

هيچ يك از اهضاي هيئت مديره ، مدير عامل و قائم مقام مدير عامل مؤسسه بيمه نمي توانند در ساير مؤسسات .74ماده 

 .بيمه ، كارگزاري ها و نمايندگي هاي بيمه سمت داشته باشند

پس از تعيين سرمايه ، تصويب اساسنامه و همچنين تعيين مديران ، بازرس قانوني و ساير موارد مندرج در قانون . 75ماده 

با رعايت   تجارت در مجمع عمومي مؤسس همچنين تعيين مدير عامل و در صورت لزوم محاسب فني ، بيمه مركزي ايران

 .مقررات ، پروانه تاسيس مؤسسه بيمه را صادر خواهد نمود

مدت اعتبار موافقت اصولي و پروانه تاسيس حداكثر يك سال پس از صدور است مگر آنكه قبل از انقضاء به . 7١ماده 

 .درخواست متقاضي و موافقت بيمه مركزي ايران اين مهلت تمديد شود

 .بل انتقال به غير نمي باشدمجوزهاي صادر شده قا –تبصره   



براي صدور پروانه فعاليت در هر يك ا ز مجموعه رشته هاي اموال ، اشخاص يا مسئوليت، مؤسسه بيمه بايد مدير . 71ماده 

 .كه صالحيت وي مورد تاييد بيمه مركزي باشد معرفي نمايد فني

مديران فني مورد تاييد ، ظرف يك ماه پروانه فعاليت بيمه مركزي ايران پس از ثبت مؤسسه بيمه و معرفي مدير يا . 71ماده 

 .براي رشته هاي مورد تقاضا را در چارچوب اساسنامه صادر خواهد كرد

مديران مؤسسه بيمه موظفند براساس برنامه عملياتي پيش بيني شده مؤسسه بيمه را اداره نمايند و هرگونه تغيير . 7٠ماده 

 .به اطالع و تاييد بيمه مركزي ايران برساننددر كليات برنامه عملياتي را قبالُ 

انجام عمليات بيمه اتكايي قبولي از خارج از كشور جز به شكل متقابل در محدوده اي كه مورد تاييد بيمه مركزي . 2٩ماده 

وانه ايران باشد منوط به برخورداري مؤسسه بيمه از حداقل سرمايه الزم براي تاسيس مؤسسات بيمه اتكايي و دريافت پر

 .فعاليت جداگانه از بيمه مركزي ايران است

مواردي كه در اين آيين نامه ذكر نشده است حسب مورد تابع قانون تاسيس مؤسسات بيمه غير دولتي، قانون .  27ماده 

ايران تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري ، قانون تجارت ، مصوبات شوراي عالي بيمه ، دستور العمل هاي بيمه مركزي 

 .و ساير قوانين و مقررات جاري خواهد بود

 .به تصويب شوراي عالي بيمه رسيد  7/77/781٩تبصره در تاريخ  5ماده و  27اين ضوابط در 

 

 1/41آئین نامه شماره 

 (مكمل آيين نامه ضوابط تاسيس موسسات بيمه غير دولتي )

و  5/٠/7817ركزي ايران و بيمه گري درجلسات مورخ قانون تاسيس بيمه م 71ماده  5شوراي عالي بيمه براساس بند 

 .،اصالحات زير در آئين نامه ضوابط تاسيس موسسات بيمه غيردولتي تصويب نمود 1/77/7817

 اضافه شود 77متن زير به عنوان تبصره ، ذيل ماده  -7

بيمه در درشته هاي غير درصورتي كه مدرك كارشناسي افراد معرفي شده جهت عضويت در هيئت مديره موسسه  -تبصره 

مرتبط باشد به شرط آنكه واجد شرايط بوده حداقل پنج سال تجربه موثر مديريتي داشته باشند بيمه مركزي ايران مي تواند 

در هرصورت تعداد اينگونه اعضا نمي تواند از دو پنجم . به تشخيص خود با عضويت آنها در هيئت مديريه موافقت نمايد

 .ديره هر موسسه بيمه بيشتر باشدتعداد اعضاي هيئت م

 به شرح زير اصالح شود 2٩ماده  -2

قبول بيمه اتكائي از داخل يا خارج از كشور صرفاً براي موسسات بيمه اتكائي مجاز است و موسسات بيمه مستقيم - 2٩ماده 



 .مجاز به قبول بيمه اتكائي از ساير موسسات بيمه نمي باشند

بيمه مستقيم به جهت عضويت در صندوق هاي بيمه محلي ، منطقه اي و يا بين المللي درمواردي كه موسسات  -تبصره 

موظف به واگذاري و قبولي بيمه اتكائي به صورت متقابل مي باشند، قبول بيمه اتكائي در محدوده مورد تائيد بيمه مركزي 

 ايران بالمانع است

 2/41  آئین نامه شماره

 (موسسات بيمه غير دولتي مكمل آئين نامه ضوابط تاسيس ) 

 2٠/77/7817قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ  71ماده  5شوراي عالي بيمه براساس بند 

( ضوابط تاسيس موسسات بيمه غير دولتي )  4٩آئين نامه شماره  4، ذيل ماده  8تصويب نمود متن زير به عنوان تبصره 

 اضافه شود

هاي بازنشستگي كاركنان شركتها و موسسات دولتي به استثناي صندوق بازنشستگي كشوري و صندوق صندوق - 8تبصره 

 .هاي بازنشستگي نيروهاي مسلح مشمول محدوديت اين ماده نمي باشند

  

 3/41آئین نامه شماره 

 (مكمل آئين نامه ضوابط تأسيس مؤسسات بيمه غير دولتي)

 78/2/7814گري در جلسه مورخ   قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه 71ده ما 5بيمه در اجراي بند  عالي   شوراي 

 :به شرح زير اصالح شود( 4٩شماره )دولتي  غير تصويب نمود آئين نامه ضوابط تأسيس مؤسسات بيمه 

 :تغيير يابد« 7تبصره »اضافه و عنوان تبصره فعلي به  77به شرح زير ذيل ماده  8و  2هاي  الف ـ تبصره 

نامه و يا ساير مقررات مربوط را از  در صورتي كه هيأت مديره مؤسسه بيمه هر يك از شرايط مندرج در اين آئين: 2بصره ت

در . دست بدهد مؤسسه بيمه موظف است حداكثر تا سه ماه وضعيت هيأت مديره را با شرايط و مقررات مربوط منطبق نمايد

گري   قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه 47است در اجراي ماده  كل بيمه مركزي ايران موظف غير اينصورت رئيس

 .بيمه مطرح نمايد عالي موضوع را همراه با پيشنهاد مشخص در شوراي

، (به تشخيص بيمه مركزي ايران)در صورت استعفاء، عزل يا فوت مدير عامل مؤسسه بيمه يا سلب شرايط وي : 8تبصره 

بيمه مركزي . ا دو ماه فرد واجد شرايط ديگري را به بيمه مركزي ايران معرفي نمايدمؤسسه بيمه موظف است حداكثر ت

تا زمان انتصاب . ايران موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه نظر خود را در مورد صالحيت فرد معرفي شده اعالم كند

مقام مدير عامل مؤسسه  ه يا قائممدير عامل مورد تأييد بيمه مركزي ايران، انجام وظايف وي بر عهده رئيس هيأت مدير



 .بيمه خواهد بود

اي به هر علت بيش از سه ماه فاقد مدير عامل تأييد صالحيت شده باشد رئيس كل بيمه مركزي  چنانچه مؤسسه بيمه 

گري موضوع را همراه با پيشنهاد مشخص در  قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه  47ايران موظف است در اجراي ماده 

 .بيمه مطرح نمايد عالي شوراي

 :اضافه شود 71ب ـ دو تبصره به شرح زير ذيل ماده 

به تشخيص بيمه )در صورت استعفاء، عزل يا فوت هر يك از مديران فني مؤسسه بيمه يا سلب شرايط آنها : 7تبصره 

يمه مركزي ايران معرفي ، مؤسسه بيمه موظف است حداكثر ظرف دو ماه فرد واجد شرايط ديگري را به ب(مركزي ايران

تا . بيمه مركزي ايران موظف است حداكثر ظرف يك ماه نظر خود را در مورد صالحيت فرد معرفي شده اعالم كند. نمايد

مقام مدير عامل مؤسسه  زمان انتصاب مدير فني مورد تأييد بيمه مركزي ايران، انجام وظايف وي بر عهده مدير عامل يا قائم

 .بيمه خواهد بود

هاي بيمه اموال، اشخاص و يا مسئوليت فاقد مدير فني   نانچه مؤسسه بيمه به هر علت بيش از سه ماه در هر يك از رشتهچ

قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و  47رئيس كل بيمه مركزي ايران موظف است در اجراي ماده   تأييد صالحيت شده باشد،

 .بيمه مطرح نمايد عالي ر شورايگري موضوع را همراه با پيشنهاد مشخص د  بيمه

چنانچه مؤسسه بيمه بخواهد فردي را به عنوان معاون فني يا عناوين مشابه منصوب نمايد صالحيت وي بايد قبالً : 2تبصره 

 .به تأييد بيمه مركزي ايران رسيده باشد

 :و اصالحات بعدي آن به شرح زير اصالح شود 2٩ج ـ ماده 

مؤسسات بيمه مستقيم مشروط به داشتن . ز كشور صرفاً براي مؤسسات بيمه اتكايي مجاز استقبول بيمه اتكايي از خارج ا

هاي اتكائي و با رعايت ضوابطي كه از سوي بيمه مركزي ايران اعالم خواهد   حداقل سرمايه مورد نياز براي فعاليت در بيمه

اعم از دولتي، غير )مؤسسات بيمه مستقيم داخلي  در حدود ظرفيت نگهداري خود مجاز به قبول بيمه اتكائي از ساير  شد،

 .باشند مي( دولتي و يا ثبت شده در مناطق آزاد
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مؤسسات بيمه موضوع اين آين نامه مي بايد حداقل يك نفر آشنا به امور اتكايي از بين كاركنان خود را به بيمه مركزي  .7

 .و در صورت تاييد بيمه مركزي يران ، با رعايت ساير ضوابط زير ، مجاز به قبول اتكايي مي باشندايران معرفي 

 .ميليارد ريال مي باشد 4٩٩حداقل سرمايه الزم براي انجام عمليات اتكايي  .2



غير دولتي و يا ثبت اعم از دولتي، )قبولي اتكايي صرفاً از بيمه نامه هاي صادره توسط ساير مؤسسات بيم مستقيم داخلي  .8

 .مجاز نمي باشد( Retrocession)مجاز بوده و قبولي از واگذاريهاي مجدد آنان ( شده در مناطق آزاد

مؤسسات بيمه موضوع اين آيين نامه صرفاً در رشته هايي مي توانند قبولي اتكايي انجام دهند كه قبالً مجوز فعاليت  .4

 :ز بيمه مركزي ايران دريافت كرده باشندعمليات بيمه مستقيم در آن رشته ها را ا

 .قبول اتكايي در انواع بيمه هاي اعتباري و زندگي مجاز نمي باشد: تبصره 

 :در عمليات قبولي اتكايي، به شرح زير مي باشد( Net Retention)حداكثر ميزان مجاز نگهداري خالص  .5

( Monetary Line)اري خالص در هر قرارداد حداكثر ميزان نگهد( : Proportional)قراردادهاي نسبي  -7/5

در ( نگهداري خالص ) ريال يا معادل ارزي آن ،مشروط بر آنكه حداكثر مجموع تعهدات موسسه بيمه  ٩٩٩,٩٩٩,٩٩٩,2

مجموع سرمايه پرداخت شده، اندوخته و ذخاير فني به استثناء ذخيره % 7٩از   مورد خطرات فاجعه آميز در هر قرارداد

 .ق مؤسسه تجاوز ننمايدخسارت معو

 

 .ريال يا معادل ارزي آن 4,٩٩٩,٩٩٩,٩٩٩حداكثر در هر قرارداد ( : Non Proportional)قراردادهاي غير نسبي  -2/5

 

/ در يك بيمه نامه ( نگهداري خالص)حداكثر مجموع تعهدات مؤسسه بيمه (: Facultative)قبولي هاي اختياري  -8/5

مجموع سرمايه پرداخت شده ، اندوخته و ذخاير فني به استثناء ذخيره خسارت معوق مؤسسه درصد  7٩ريسك، نمي بايد از 

 .تجاوز نمايد

حداكثر مجموع تعهدات نگهداري خالص هر يك از مؤسسات بيمه موضوع اين آيين نامه درخصوص خطرات فاجعه آميز  .١

سرمايه پرداخت شده ، اندوخته و ذخاير فني به استثناء درصد مجموع  5٩نمي بايد از  1در هر يك از مناطق مندرج در بند 

 .ذخيره خسارت معوق مؤسسه تجاور نمايد

 : فوق ، عبارتند از  ١مناطق مورد اشاره در بند  .1

 (به غير از تهران بزرگ)استان تهران  -7

 تهران بزرگ -7/7

 استان گيالن  -2

 استان مازندران  -8

 استان خراسان شمالي -4



 (به غير از مشهد)خراسان رضوياستان  -5

 شهر مشهد -7/5

 استان خراسان جنوبي -١

 (به غير از شهر صنعتي قزوين)استان قزوين  -1

 شهر صنعتي قزوين -7/1

 استان كرمان  -1

 (به غير از شهر تبريز) استان آذربايجان شرقي  -٠

 شهر تبريز -٠/7

 (به غير از شهر اصفهان)استان اصفهان   -7٩

 اصفهان شهر -7/7٩

 استان يزد   -77

 استان مركزي  -72

 استان فارس  -78

 استان خوزستان  -74

 استان زنجان   -75

 استان آذربايجان غربي  -7١

 استان كرمانشاه  -71

 استان گلستان  -71

 استان هرمزگان  -7٠

 استان سمنان  -2٩

 استان اردبيل  -27

 استان همدان  -22

 استان لرستان  -28

 ن سيستان و بلوچستاناستا  -24



 استان بوشهر  -25

 استان كردستان  -2١

 استان قم  -21

 استان ايالم  -21

 استان كهكيلويه و بوير احمد  -2٠

 استان چهار محال و بختياري -8٩

 صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي –هر يك از مناطق آزاد تجاري   -87

 پارس جنوبي  -82

 عسلويه  -88

( به تفكيك قبولي و واگذاري)ع اين آيين نامه موظفند حسابهاي مربوط به عمليات بيمه اتكايي مؤسسات بيمه موضو .1

خود را به صورت جداگانه در صورتهاي مالي خود منعكس نمايند و حداكثر يك ماه پس از پايان هر سه ماهه ، ليست كاملي 

 .از قبولي هاي خود را به بيمه مركزي ايران ارسال نمايند

ه مؤسسات بيمه اي هر يك از ضوابط فوق الذكر را رعايت نكند ، بيمه مركزي ايران مي تواند مجوز قبولي اتكايي چنانچ .٠

 .آن مؤسسه را لغو نمايد
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 (مكمل آئين نامه ضوابط تاسيس موسسات بيمه غير دولتي ) 

گري در جلسات مورخ مركزي جمهوري اسالمي ايران و بيمهقانون تأسيس بيمه  71ماده  5شوراي عالي بيمه به استناد بند 

را به ( 4٩نامه شماره آيين)نامه ضوابط تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتي آيين( 72)و ( 2)، مواد 1/77/7811و  7811/2/7٩

 .ترتيب زير اصالح و تصويب نمود

 :گرديدبه شرح زير اصالح  2ماده  -اول

ايراني كه « شركت تعاوني سهامي عام»ايراني يا « شركت سهامي عام»رفاً به صورت تشكيل مؤسسه بيمه ص -2ماده    

در تاسيس . پذير استسهام آن با نام بوده و با رعايت قانون تأسيس و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشد، امكان

ادي از قانون برنامه چهارم قانون اصالح مو» ( 72)، مقررات ماده «شركت تعاوني سهامي عام»موسسه بيمه به صورت 

مصوب  -قانون اساسي 44هاي كلي اصل توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياست

 .نيز رعايت خواهد شد« مجلس شوراي اسالمي 87/4/7811مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاريخ ابالغي 



 

 :به شرح زير اصالح گرديد 12ماده  -دوم

حسابرس و بازرس قانوني مؤسسه بيمه بايد از ميان حسابرسان مورد تاييد بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران  -72 ماده  

 .و معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شوند
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در ‹‹ قانون تاسیس بیمه مرکزي ايران و بیمه گري››شوراي عالي بیمه در اجراي وظايف مقرر در 

آيین نامه تاسیس ، فعالیت و انحالل دفاتر ارتباطي مؤسسات بیمه و ›› 14/12/1381جلسه مورخ 

را در شش ماده به شرح زير تصويب ‹‹ مؤسسات کارگزاري بیمه خارجي در جمهوري اسالمي ايران

 :نمود

 

يران و در چارچوب ضوابط مؤسسات بيمه و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي مي توانند با موافقت بيمه مركزي ا -7ماده 

دفاتر ارتباطي موظفند عالوه بر ضوابط اين . اين آيين نامه اقدام به تاسيس دفتر ارتباطي در جمهوري اسالمي ايران نمايند 

آيين نامه ، از قوانين دولت جمهوري اسالمي ايران و همچنين به عنوان شخص حقوقي از مقررات حاكم بر صنعت بيمه 

 .نمايند كشور ايران پيروي

دفاتر ارتباطي مي توانند به عنوان رابط بين مؤسسه متبوع خود و مؤسسات بيمه ايراني در زمينه پيگيري امور بيمه  -2ماده 

اتكايي ، ارائه خدمات كارشناسي و انتقال دانش فني بيمه اي فعاليت نمايند اما مجاز به عرضه بيمه و انجام عملياتي كه در 

 .مه داخلي قرار دارد نيستندحيطه وظايف مؤسسات بي

 .بيمه مركزي ايران براساس وظايف قانوني خود بر فعاليت دفاتر ارتباطي نظارت خواهد كرد -8ماده 

مؤسسات بيمه خارجي مي توانند دفتر ارتباطي خود در ايران را با اطالع بيمه مركزي ايران و رعايت قوانين موجود  -4ماده 

 .ا منحل نمايندبه طور موقت تعطيل و يا آن ر

در صورتي كه دفتر ارتباطي به تشخيص بيمه مركزي ايران از مقررات مربوط تخلف نمايد، بيمه مركزي ايران مي  -5ماده 

 .تواند حسب مورد تذكر يا اخطار دهد يا با موافقت رئيس كل بيمه مركزي ايران از فعاليت آن جلوگيري كند

دفاتر ارتباطي مزبور در چارچوب اين آيين نامه از سوي بيمه مركزي ايران تعيين و نحوه تاسيس ، فعاليت و انحالل  -١ماده 

 .اعالم خواهد شد

 .اين آيين نامه از تاريخ ابالغ قابل اجرا خواهد بود
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  بیمه  عالي  ، شوراي گري و بیمه  ايران  مرکزي  بیمه  تأسیس  قانون 61  ماده  در اجراي

  ماده  بر يازده  را مشتمل( ها ذخايرو اندوخته  کار افتادن به  نحوه)  بیمه  مؤسسات  گذاري سرمايه نامه آيین

 :نمود  تصويب 28/3/1381  مورخ  در جلسه  تبصره و سه

 

  خود را طبق  سرمايه  وهمچنين  قانوني  هاي و ذخاير و اندوخته  ذخاير فني  معرف  هاي بايد دارايي  بيمه  ـمؤسسات7 ماده

 . كنند  خود منعكس  مالي  هاي  در صورت  حسابداري بر استانداردهاي  و منطبق  طور شفاف به  نامه آيين  اين  مقررات

  فعاليت  غيرزندگي  هاي  فقط دربيمه  كه  ايراني  بيمه  مؤسسات  براي  ذخاير فني  ز محلمجاز ا  هاي گذاري ـسرمايه2 ماده

 :از  است  كنند عبارت مي

 . ذخاير فني  درصد جمع  و پنج  بيست  حداقل  بانكي  ـسپرده  الف

ذخاير   درصد جمع  و پنج  اكثر بيستدرصد وحد  ده  حداقل  دولتي  هاي  يا بانك  دولت  بوسيله  شده  تضمين  مشاركت  ـاوراق  ب

توانند  مي بيمه  ميسر نباشد، مؤسسات  شده  تعيين  حداقل  ميزان  بند به  در اين  مندرج مشاركت  خريد اوراق  در صورتيكه.  فني

 .نمايند  تامين  بانكي  مذكور را با سپرده  حداقل

 7٩باشد حداكثر تا   ذيربط منتشر شده قانوني  با مجوز مراجع  كه  خصوصي  هاي توسط بانك  شده  تضمين  مشاركت  ـاوراق  ج

 . بيمه  مؤسسه  درصد ذخاير فني

  آن  درصد سهام  پذير از ده سرمايه هر شركت  براي  آن  ميزان  كه  شرطي  به  در بورس  شده  پذيرفته  هاي  شركت  د ـسهام

 .تجاوز نكند  بيمه  اتمؤسس  ذخايرفني  درصد جمع  از سي  و در مجموع  شركت

  درصد ذخاير فني 7٩حداكثر تا   در بورس شده  بهادار پذيرفته  و اوراق  مالي  تواند در ساير ابزارهاي مي  بيمه  مؤسسات  : تبصره

 .تجاوز نكند  بيمه  مؤسسه  درصد ذخاير فني 8٩بند از   اين  كل جمع  كنند مشروط بر اينكه  گذاري سرمايه

و در   طرح  آن  شده  تمام  درصد قيمت  بيست از  در هر طرح  گذاري سرمايه  كه  شرطي  به  ساختماني  هاي  در طرح  ـمشاركت 'ه

 .تجاوز نكند  بيمه  مؤسسه  ذخايرفني  درصد جمع  از بيست  مجموع

  درصد جمع  آنها از ده  مجموع  كه  شرطي  به بزرگ  شهرهاي  در محدوده  واقع(  و مستغالت  امالك)  غيرمنقول  و ـ خريد اموال

 .تجاوز نكند  ذخاير فني

آنها   فعاليت  از شروع  دو سال  حداقل ربط كه  ذي  بيمه  مؤسسه  نمايندگان  به  فعاليت  خريد محل  براي  تسهيالت  ز ـاعطاي

 : كه  شرطي  باشد به  گذشته



 .تجاوز نكند  ذخاير فني  درصد جمع  از پنج  اعطايي  تسهيالت  مجموع ـ7

  باشد و سقف  اول  قرار گيرد و رهن  تسهيالت اعطا كننده  در رهن  وثيقه  عنوان  به  شده  خريداري  در هر مورد، محل ـ2

 .بيشتر نباشد  شده  خريداري  محل  درصد ارزش  ازپنجاه  اعطايي  تسهيالت

  بلندمدت  هاي  دو درصد بيشتر از سود سپرده حداقل  ود آنس  و نرخ  سال  حداكثر پنج  اعطايي  تسهيالت  بازپرداخت  مدت ـ8

 .باشد  بانكي

  درصد جمع  آنها از ده  مجموع كه  شرطي  به  ايران  مركزي  با تأييد بيمه  از بورس  خارج  هاي  در شركت  گذاري ـسرمايه  ح

 .تجاوز نكند  ذخاير فني

  شركت  درصد ذخاير فني 5حداكثر تا  استخدامي  هاي  نامه  آيين  طبق  مسكن  همنظور تهي  به  بيمه  مؤسسه  كاركنان  به  ط ـوام

 . بيمه

كنند  مي  فعاليت  زندگي  هاي  فقط دربيمه  كه  ايراني  بيمه  مؤسسات  براي  ذخاير رياضي  مجاز از محل  گذاري  ـسرمايه8  ماده

 :از  است  عبارت

 .ها  نامه  شرايط بيمه  آنها طبق  اير رياضيذخ  از محل  گذاران بيمه  به  ـوام  الف

 . ذخاير رياضي  درصد جمع  ده  حداقل  بانكي  هاي  ـسپرده  ب

  درصد جمع  و پنج  درصدو حداكثر بيست  ده  حداقل  دولتي  هاي  يا بانك  دولت  وسيله  به  شده  تضمين  مشاركت  ـاوراق  ج

  ميسر نباشد، مؤسسات  شده  تعيين  حداقل  ميزان  بند به  در اين  مندرج مشاركت  خريد اوراق  در صورتيكه.  ذخاير فني

 .نمايند  تامين  بانكي  مذكور را با سپرده  توانند حداقل مي بيمه

 7٩باشد حداكثر تا   ذيربط منتشر شده قانوني  با مجوز مراجع  كه  خصوصي  هاي توسط بانك  شده  تضمين  مشاركت  د ـاوراق

 . بيمه  مؤسسه  ذخاير فني درصد

  درصد و در مجموع   پذير از ده سرمايه هر شركت  براي  آن  ميزان  كه  شرطي  به  در بورس  شده  پذيرفته  هاي  شركت  ـسهام 'ه

 .تجاوز نكند  ذخاير فني  درصد جمع  از چهل

  درصد ذخاير فني 7٩حداكثر تا   در بورس شده  ر پذيرفتهبهادا  و اوراق  مالي  تواند در ساير ابزارهاي مي  بيمه  مؤسسه  : تبصره

 .تجاوز نكند  بيمه  مؤسسه  درصد ذخاير فني 4٩بند از   اين  كل جمع  كنند مشروط بر اينكه  گذاري سرمايه

هر   شده  تمام  درصد قيمت  ها از بيست  طرح در اين  گذاري سرمايه  كه  شرطي  به  ساختماني  هاي  طرح  در اجراي  و ـمشاركت

 .تجاوز نكند  ذخاير فني درصد جمع  از سي  و در مجموع  طرح

 .تجاوز نكند  ذخاير رياضي  درصد جمع  آنها ازده  مجموع  كه  شرطي  به  بزرگ  شهرهاي  در محدوده  غيرمنقول  ز ـخريد اموال



  آنها گذشته  فعاليت  از شروع  دوسال  حداقل  كهربط  ذي  مؤسسه  نمايندگان  فعاليت  خريد محل  براي  تسهيالت  ـاعطاي  ح

 . نامه  آيين اين 2  ماده( 'ه)در بند   شرايط مندرج  باشد طبق

  درصد جمع  آنها از ده  مجموع كه  شرطي  به  ايران  مركزي  با تأييد بيمه  از بورس  خارج  هاي  در شركت  گذاري ط ـسرمايه

 .تجاوز نكند  ذخاير فني

  مؤسسه  درصد ذخاير فني 5حداكثر تا  استخدامي  هاي  نامه آيين  طبق  مسكن  منظور تهيه  به  بيمه  مؤسسه  كاركنان  به  ـوام  ي

 .  بيمه

  و غيرزندگي  زندگي هاي  در بيمه  زمان هم  كه  اي بيمه  مؤسسات  براي  ذخاير فني  مجاز از محل  گذاري ـ سرمايه4  ماده

 :از  است  نند عبارتك مي  فعاليت( مختلط)

 .آنها  ذخايررياضي  از محل  زندگي  هاي  نامه شرايط بيمه  طبق  زندگي  هاي  بيمه  گذاران بيمه  به  ـوام  الف

 . ذخاير فني  درصد جمع 2٩  حداقل  بانكي  هاي  ـسپرده  ب

ذخاير   درصد جمع  درصدو حداكثر بيست  ده  حداقل  دولتي  هاي  يا بانك  دولت  وسيله  به  شده  تضمين  مشاركت  ـاوراق  ج

  بيمه  ميسر نباشد، مؤسسات  شده  تعيين  حداقل  ميزان  بند به  در اين مندرج  مشاركت  خريد اوراق  در صورتيكه.  فني

 .نمايند  تامين  بانكي  مذكور را با سپرده  توانندحداقل مي

 7٩باشد حداكثر تا   ذيربط منتشر شده قانوني  با مجوز مراجع  كه  وصيخص  هاي توسط بانك  شده  تضمين  مشاركت  د ـاوراق

 . بيمه  مؤسسه  درصد ذخاير فني

  درصد و درمجموع  پذير از ده سرمايه هر شركت  براي  آن  ميزان  كه  شرطي  به  در بورس  شده  پذيرفته  هاي  شركت  ـسهام 'ه

 .تجاوزنكند  ذخاير فني  و دو درصد جمع  از سي

  درصد ذخاير فني 7٩حداكثر تا   در بورس شده  بهادار پذيرفته  و اوراق  مالي  تواند در ساير ابزارهاي مي  بيمه  مؤسسه  : تبصره

 .تجاوز نكند  بيمه  مؤسسه  درصد ذخاير فني 82بند از   اين  كل جمع  كنند مشروط بر اينكه  گذاري سرمايه

و   آن  شده  تمام  درصد قيمت  ازبيست  در هر طرح  گذاري  سرمايه  كه  شرطي  به  ختمانيسا  هاي  طرح  در اجراي  و ـمشاركت

 .تجاوز نكند  ذخايرفني  درصد جمع  و پنج  از بيست  درمجموع

 .تجاوز نكند  ذخاير فني  درصدجمع  آنها از ده  مجموع  كه  شرطي  به  بزرگ  شهرهاي  در محدوده  واقع  ز ـخريد اموال

  آنها گذشته  فعاليت  از شروع  دو سال حداقل  ذيربط كه  مؤسسه  نمايندگان  به  فعاليت  خريد محل  براي  تسهيالت  ـاعطاي  ح

 .2 ماده( 'ه)در بند   شرايط مندرج  باشد، طبق



  درصد جمع  نها از دهآ  مجموع كه  شرطي  به  ايران  مركزي  با تأييد بيمه  از بورس  خارج  هاي  در شركت  گذاري ط ـسرمايه

 .تجاوز نكند  ذخاير فني

  شركت  درصد ذخاير فني 5حداكثر تا  استخدامي  هاي  نامه آيين  طبق  مسكن  منظور تهيه  به  بيمه  مؤسسه  كاركنان  به  ـوام  ي

 . بيمه

  ذخاير فني  نامه  آيين  اين4 مفاد ماده  بقتوانند ط كنند، مي مي  فعاليت  اتكايي  هاي  فقط در بيمه  كه  اي بيمه  مؤسسات ـ5  ماده

 كنند  گذاري خود را سرمايه

 خود منظور نمايند  گذاري توانند موارد زير را جزء سرمايه مي  بيمه  مؤسسات ـ١ ماده

 .دارند  گر واگذارنده بيمه نزد مؤسسات  اتكايي  بيمه  قراردادهاي  موجب  به  مؤسسات  اين  كه  هايي  ـسپرده  الف

ذخاير مربوط   درصد جمع  حداكثر تا بيست اتكايي  بيمه  معامالت  بابت  مؤسسات  اين  به  گر واگذارنده بيمه  مؤسسات  ـبدهي  ب

 . معامالت  اين  به

 . زندگيغير  هاي  بيمه  درصد ذخاير فني  حداكثر تاده  غيرزندگي  هاي  بيمه  قراردادهاي  بيمه  حق  بابت  گذاران بيمه  ـبدهي  ج

 . ذخاير فني  درصد جمع  حداكثر تا بيست  دولتي  ها و مؤسسات  وزارتخانه  د ـبدهي

  ويژه  ارزش  بقيه. مجازخواهد بود  ويژه  از ارزش% 8٩  حداكثر تا سقف  بيمه  مؤسسه  مورد نياز در فعاليت  هاي ـ دارايي1  ماده

  هاي در مورد بيمه  ماده  اين  تامين  براي. شود مي گذاري سرمايه 5تا  2مذكور در مواد   درصدهاي  با رعايت  بيمه  مؤسسات

  گيري تصميم  جهت  بيمه  شورايعالي  خود را به  گزارش  چهار ماه  وظرف  داده  را انجام  الزم  بررسي  ايران  مركزي  موجود بيمه

 .كند مي  ارائه

  عمليات  مربوط به  كه  هايي  گذاري وسرمايه  ذخاير فني  به  دارند، نسبت  ليتاز كشور فعا  در خارج  كه  اي بيمه  ـمؤسسات1  ماده

  ايراني  بيمه  مؤسسه  فعاليت  محل  در كشور خارجي  كه  در صورتي. خواهند بود فعاليت  محل  مقررات  ، تابع است  آنها در خارج

 .خواهند بود  نامه آيين  اين  مقررات  تابعمربوط   بيمه  باشد مؤسسه  موارد وجود نداشته  دراين  مقرراتي

  طور كامل  بايد به  مستمري پرداخت  متضمن  هاي  و يا بيمه  زندگي  هاي  بيمه  مختلط، حسابهاي  بيمه  ـدر مؤسسات٠  ماده

 .نگاهداري شود  غيرزندگي  هاي  بيمه  از حسابهاي  جداي

  از محل  شده  خريداري از اموال  يا قسمتي  خود تمام  نظارتي  از وظايف  بخشي  انعنو  تواند به مي  ايران  مركزي  ـبيمه7٩  ماده

 .كند  بداند ارزشيابي  مقتضي  كه  را در هر زمان  بيمه مؤسسات  هاي قانوني  و ذخاير و اندوخته  و ذخاير فني  سرمايه

و   و ذخاير فني  سرمايه از محل  شده  انجام  هاي  اريگذ سرمايه  هر سال  مالي  مكلفند در صورتهاي  بيمه  ـمؤسسات77  ماده

 .كنند  ارسال  ايران  مركزي  بيمه  به  مالي  صورتهاي و ضميمه  تفكيك تعيين  خود را به  قانوني  هاي  ذخاير و اندوخته



 خواهد بود 7/72و  72  شماره  هاي  نامه آيين  جايگزين  تصويب  از تاريخ  نامه  آيين  اين

  

 1/42ین نامه شماره آي

 (گذاري مؤسسات بيمه مكمل آيين نامة سرمايه )

تصويب  28/7٩/7812گري، شوراي عالي بيمه در جلسة مورخ  قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه  ١7در اجراي ماده 

 :به شرح زير اصالح شود( 42شمارة )گذاري مؤسسات بيمه  سرمايه  آيين نامه  4نمود مادة 

 :شود( ب)ماده حذف و متن زير جايگزين بند   ذيل اين( ج)ـ بند 7

هاي بانكي و يا اوراق مشاركت تضمين شده توسط دولت و يا بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران حداقل سي  سپرده( ب

 .درصد جمع ذخاير فني

 :ـ متن زير به عنوان تبصره ذيل اين ماده اضافه شود2

و يا اوراق سپردة بانكي خود به عنوان ( د)و ( ب)ند از اوراق مشاركت موضوع بندهاي هاي بيمه مجاز نيست تبصره ـ شركت

 . تضمين و يا وثيقه استفاده نمايند

 

 2/42آيین نامه شماره 

 مكمل آيين نامه سرمايه گذاري مؤسسات بيمه

تصويب  21/5/7818سه مورخ شوراي عالي بيمه در جل  گري، قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه  ١7در اجراي ماده  

 :آيين نامه سرمايه گذاري مؤسسات بيمه به شرح زير اصالح شود 2ذيل ماده ‹‹ ز››قسمت  8نمود بند 

مدت بازپرداخت تسهيالت اعطايي حداكثر پنج سال و نرخ سود آن حداقل دو درصد بيشتر از سود سپرده پنج ساله  -8

 .بانكي مصوب شوراي پول و اعتبار باشد

 

 3/42ن نامه شماره آيی

 مكمل آيين نامه سرمايه گذاري مؤسسات بيمه 

تصويب  2٠/٠/7814قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري ، شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ  ١7در اجراي ماده 

 :الح شودبه شرح زير اص( 7/42آيين نامه شماره )آيين نامه سرمايه گذاري مؤسسات بيمه  4نمود تبصره ذيل ماده 

شركت هاي بيمه به استثناء شعب و نمايندگي هاي خارج از كشور آنها كه طبق مقررات كشور محل فعاليت ملزم  –تبصره 



و يا اوراق سپرده بانكي « د»و « ب»به توديع وثيقه يا تضمين مي باشند، مجاز نيستند از اوراق مشاركت موضوع بندهاي 

 .اده نمايندخود به عنوان تضمين و يا وثيقه استف

  43آئین نامه شماره 

قانون تاسیس بیمه مرکزي ايران و بیمه گري آئین نامه  17ماده  3شورايعالي بیمه در اجراي بند 

تصويب نمود که از تاريخ  22/5/1381تبصره در جلسه مورخ  2ماده و  16زير را مشتمل بر 

  .آن مي گرددو مكمل هاي بعدي  1/26جايگزين آئین نامه شماره  1/7/1381

 

  كليـات اول فصل

 اساس قرارداد  – 7ماده  

كه جز الينفك بيمه نامه )و پيشنهاد كتبي بيمه گذار 787١اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه سال 

 . تنظيم گرديده و مورد توافق طرفين مي باشد( ميباشد

ل بيمه گر واقع نگرديده و همزمان يا قبل از صدور بيمه نامه كتباً به بيمه آن قسمت از پيشنهاد كتبي بيمه گذار كه مورد قبو

 . گذار اعالم شده است جز تعهدات بيمه گر محسوب نمي گردد

 : تعاريف  – 2ماده 

تعاريف و اصطالحات مذكور در اين بيمه نامه صرفنظر از هر معني و مفهوم ديگري كه مي تواند داشته باشد با مفاهيم زير 

 . رد استفاده قرار گرفته اندمو

 : بيمه گر -2-7

شركت بيمه اي است كه مشخصات آن در اين بيمه نامه قيد گرديده و جبران هزينه هاي بيمارستاني و جراحي ناشي از 

   . بيماري و حوادث تحت پوشش را طبق شرايط مقرر در اين بيمه نامه بعهده ميگيرد

 : بيمه گذار  – 2-2

 . قوقي است كه مشخصات وي در اين بيمه نامه ذكر گرديده و متعهد پرداخت حق بيمه ميباشدبيمه گذار شخص ح

 : بيمه شدگان  – 8 -2

بيمه گذار ميباشند كه حداقل يكسال نزد بيمه گذار سابقه كار داشته و به اتفاق ... پيماني، و  كاركنان رسمي ، قراردادي،

درصد آنان مي بايد تحت  1٩بعنوان بيمه شده معرفي گرديده اند و حداقل كليه اعضاء خانواده خود از طرف بيمه گذار 

 پوشش بيمه قرارگيرند 



 . منظور از اعضاء خانواده ، همسر ، فرزندان و افراد تحت تكفل بيمه شدگان مي باشد 7 – 8 -2

ارائه پوشش بيمه درمان به ساير گروهها مشروط به آنكه با هدفي غير از اخذ پوشش بيمه اي موضوع اين بيمه -2 – 8 -2

درصد آنان جزء بيمه شدگان قرار گيرند با تائيد بيمه مركزي ايران  1٩اي موضوع اين بيمه نامه متشكل شده و حداقل 

 . امكان پذير خواهد بود

 : موضوع بيمه   -4 -2

بيمه پرداخت هزينه هاي بيمارستاني و جراحي ناشي از بيماري و حوادث احتمالي طبق شرايط مقرر در اين بيمه  موضوع

 . نامه مي باشد

حادثه عبارت است از هر واقعه ناگهاني ناشي از يك عامل خارجي كه بدون قصد واراده بيمه شده روي : حادثه  – 7 -4 -2

 . ه بيمه شده گرددداده و موجب وارد آمدن صدمه جسمي ب

بيماري عبارتست از هرگونه عارضه جسمي و اختالل در اعمال طبيعي و جهاز مختلف بدن طبق : بيماري  -2 -2-4

 . تشخيص پزشك 

حق بيمه وجهي است كه بايستي بيمه گذار در مقابل تعهدات بيمه گر بپردازد و انجام تعهدات بيمه گر : حق بيمه  -2-5

 . بيمه به نحوي كه در شرايط خصوصي بيمه نامه توافق شده مي باشدموكول به پرداخت حق 

 . دوره انتظار مدتي است كه در طول آن بيمه گر تعهدي به جبران خسارت ندارد: دوره انتظار - ١– 2

آن در فرانشيز درصد معيني از هزينه هاي مورد تعهد است كه تامين آن بعهده بيمه شده يا بيمه گذار است و ميزان  -1 -2

 . شرايط خصوصي بيمه نامه تعيين مي شود

تاريخ شروع و انقضاء آن با توافق طرفين در شرايط . مدت اين بيمه نامه يكسال تمام شمسي است : مدت  -1 – 2

 . خصوصي بيمه نامه تعيين مي شود

 شرايط  –فصل دوم  

 : اصل حسن نيت  -8ماده 

بيمه گذار و بيمه شده مكلفند با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهاي بيمه گر كليه اطالعات خود را در اختيار بيمه 

 . گر قرار دهند 

اگر بيمه گذار در پاسخ به پرسش هاي بيمه گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري نمايد و يا عمداً برخالف واقع اظهار بنمايد، 

و بالاثر خواهد بود ولو اينكه مطلبي كه كتمان شده يا برخالف واقع اظهار شده ، هيچگونه تاثيري در وقوع بيمه نامه باطل 



در اين صورت نه فقط وجوه پرداختي بيمه گذار مسترد نخواهد شد، بلكه بيمه گر ميتواند مانده . بيماري يا حادثه نداشته باشد

 . حق بيمه را نيز مطالبه نمايد

ه معلوم شود هريك از بيمه شدگان در پاسخ به پرسش بيمه گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري نموده و يا چنانچ –تبصره 

اظهارات خالف واقع نموده است نام وي و افراد خانواده او از ليست بيمه شدگان حذف گرديده و متعهد استرداد خساراتي 

 . خواهد بود كه از ابتداي قرارداد دريافت نموده است 

 : هزينه هاي بيمارستاني و جراحي قابل پرداخت  -4ده ما

  .هزينه هاي بيمارستاني ، درماني و جراحي طي دوران بستري در بيمارستان يا مراكز جراحي محدود  -7

  .هزينه هاي مربوط به ساير پوششها ي اضافي توافق شده در قرارداد يا شرايط خصوصي  -2

    .فوريتهاي پزشكي درصورتيكه نهايتاً منجر به بستري شدن بيمه شده دربيمارستان گردد هزينه آمبوالنس و ساير  -8

 : پرداخت حق بيمه  -5ماده 

 بيمه گذار موظف است حق بيمه تعيين شده در شرايط خصوصي بيمه نامه را در ابتداي هرماه پرداخت و قبض -7 -5

نمايد و يا وجه حق بيمه را به حساب معرفي شده از طرف بيمه گر  رسيدي كه به مهر وامضاء بيمه گر رسيده باشد دريافت

 . واريز و رسيد آنرا براي بيمه گر ارسال نمايد

  .در هرمورد توسط بيمه مركزي ايران تعيين خواهد شد   2-8-2 نحوه پرداخت حق بيمه موضوع بند -2 -5

 : استثنائات  -١ماده 

 : از شمول تعهد بيمه گر خارج مي باشد هزينه بيمارستاني و جراحي در موارد زير

 اعمال جراحي كه به منظور زيبائي انجام ميگيرد، مگر اينكه ناشي از وقوع حوادث بيمه شده در طي مدت بيمه باشد   7-١

  .آن مطلع شده باشد  عيوب مادرزادي كه قبل از انعقاد قرارداد بيمه مشخص بوده و بيمه گذار از -2 -١

  .مگر در موارد ضروري با تشخيص پزشك سقط جنين  -8 -١

  .ترك اعتياد -4 -١

  .خودكشي ، قتل و جنايت  -5 -١

  .حوادث طبيعي مانند سيل، زلزله و آتشفشان مگر اينكه در شرايط خصوصي به نحو ديگري توافق شده باشد -١ -١

  .تياطي مقامات نظامي و انتظاميجنگ ، شورش ، اغتشاش ،بلوا،اعتصاب، قيام، آشوب ، كودتا و اقدامات اح -1 -١

  .فعل و انفعاالت هسته اي  -1 -١

  .اتاق خصوصي و همراه مگر در موارد ضروري به تشخيص پزشك معالج  -٠ -١



منظور از بيماريهاي سايكوتيك آن دسته از بيماريهائي است كه بيمار نسبت به : بيماري رواني يا سايكو تيك  -7٩ -١

  .شته باشدبيماري خويش بينش ندا

  .دندانپزشكي مگر جراحي فك به علت وقوع حادثه تحت پوشش  -77 -١

 زايمان براي فرزند چهارم و بيشتر  -72 -١

وسايل كمك توانبخشي از قبيل جوراب واريس ، لنز و سمعك ، شكم بند و لوازم بهداشتي و آرايشي كه جنبه  78 -١

  .داروئي ندارد

ديوپتر  4مگر در مواردي كه به تشخيص پزشك معتمد بيمه گر نقص بينائي هر چشم رفع عيوب انكساري چشم  -74 -١

  .يا بيشتر باشد

 مقررات مختلف  –فصل سوم 

بيمه شده در انتخاب هريك از بيمارستانهاي داخل كشور آزاد است و پس از پرداخت هزينه مربوطه ميبايستي  -1ماده 

صورتحساب بيمارستان را بانضمام نظريه پزشك يا پزشكان معالج در خصوص علت بيماري و شرح معالجات انجام شده 

ده با معرفي نامه بيمه گر از مراكز درماني طرف قرارداد استفاده كند در مواردي كه بيمه ش. دريافت و به بيمه گر تسليم نمايد

صورتحساب بيمارستان اساس محاسبه هزينه هاي مورد تعهد خواهد بود در غير اينصورت هزينه هاي مربوط براساس 

 . قراردادهاي منعقده بيمه گر با بيمارستانهاي همتراز صورت خواهد گرفت 

روز از زمان بستري شدن هريك از بيمه شدگان در بيمارستان ،  8ست حداكثر ظرف مدت بيمه گذار موظف ا -1ماده 

 . مراتب را به بيمه گر اعالم نمايد

سال ميباشد و از آن به بعد بيمه گر ميتواند با دريافت  ١٩نفر،  7٩٩٩حداكثر سن بيمه شده براي گروههاي كمتر از  -٠ماده 

مشمولين سازمانها و صندوقهاي بازنشستگي تابع اين حكم نبوده و . ادامه دهد حق بيمه اضافي پوشش بيمه درماني را

درصورتي كه سن بيمه شده در شروع قرارداد كمتر از . پوشش درمان آنان با پرداخت حق بيمه اضافي امكان پذير خواهد بود

 . سال باشد پوشش بيمه اي تا پايان مدت قرارداد ادامه خواهد يافت  ١٩

درصورتي كه بيمه شده در طول مدت بيمه فوت نمايد پوشش بيمه اي ساير اعضاء خانواده بيمه شده متوفي  – 7٩ماده 

 . مشروط به پرداخت حق بيمه ، ادامه خواهد داشت 

هرگاه ثابت شود كه بيمه شده عمداً بوسيله اظهارات كاذب و يا ارائه مدارك نادرست اقدام به دريافت وجوهي  -77ماده 

و يا بيمه شدگان وابسته به خود نموده است دراين حالت نام بيمه شده و بيمه شدگان وابسته به وي از ليست براي خود 



قرارداد بيمه خارج شده و بيمه گـر محق به دريافت وجوهي است كه تحت هر عنـوان بابت هزينه هـاي درمانـي به بيمه 

 . شده و يا بيمه شدگان وابسته به وي پرداخت نموده است 

هزينه هاي بيمارستاني بيمه شدگاني كه بعلت عدم امكان معالجه در داخل كشور با تائيد بيمه گر به خارج اعزام  -72ماده 

 . ميگردند درصورت تائيد صورتحسابهاي مربوط توسط سفارت ايران ، براساس ضوابط اين بيمه نامه پرداخت خواهد شد

دل نرخ ارز اعالم شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران خواهد نرخ ارز در محاسبه ميزان خسارت معا –تبصره 

 . بود

 : موارد فسخ بيمه نامه  -78ماده 

 : بيمه گر و يا بيمه گذار ميتوانند در موارد زير اقدام به فسخ بيمه نامه نمايند

  .موارد فسخ از طرف بيمه گر -78-7

 . در اين صورت برگشت حق بيمه بصورت روز شمار محاسبه خواهد شد. بيمه گر در موارد زير ميتواند بيمه نامه را فسخ نمايد

 . عدم پرداخت تمام يا قسمتي از حق بيمه و يا اقساط آن در موعد يا مواعد معين  -7 -78-7

ظهار نمايد و يا از اظهار مطالبي خودداري كند بنحوي كه هرگاه بيمه گذار سهواً و يا بدون سوء نيت مطالبي را ا -2 -78-7

  .در نظر بيمه گر موضوع خطر را تغيير داده و يا از اهميت آن بكاهد 

  .درصورت تشديد خطر موضوع بيمه نامه  – 78-7-8

 . موارد فسخ از طرف بيمه گذار -78-2

صورت بيمه گر حق بيمه تا زمان فسخ را براساس تعرفه كوتاه  بيمه گذار ميتواند در هرزمان بيمه نامه را فسخ نمايد، در اين

تا زمان فسخ بيشتر ( با احتساب حق بيمه كوتاه مدت )خسارت قرارداد   مدت محاسبه مي نمايد معهذا در صورتيكه ضريب

ه گر پرداخت بيمه گذار موظف است ما به التفاوت درصد مذكور تا ميزان خسارت واقع شده را به بيم  درصد باشد 1٩از 

 . نمايد 

درمواردي كه فسخ بيمه نامه توسط بيمه گذار مستند به يكي از داليل زير باشد حق بيمه تا زمان فسخ بطور روز شمار 

 . محاسبه خواهد شد

 . انتقال پرتفوي بيمه گر – 7 -78-2

ديگر تركيب گروهي خود را از  درصورتيكه گروه بيمه شده بعلت توقف در كار و يا مشكالت پيش بيني نشده  -2 -2- 78

  .دست بدهد

 : نحوه فسخ  – 74ماده 



درصورتيكه بيمه گر بخواهد بيمه نامه را فسخ نمايد، موظف است موضوع را بوسيله نامه يا تلفنگرام و ساير وسائل  – 74-7

گذار، فسخ شده تلقي مي مقتضي به بيمه گذار اطالع دهد در اين صورت بيمه نامه يك ماه پس از اعالم مراتب به بيمه 

  .گردد

بيمه گذار مي تواند با تسليم درخواست كتبي به بيمه گر تقاضاي فسخ بيمه نامه را بنمايد در اين صورت از تاريخ   -74-2

تسليم درخواست مزبور به بيمه گر بيمه نامه فسخ شده محسوب مي شود چنانچه در درخواست بيمه گذار تاريخ مشخصي 

  .اهد بودبراي فسخ تعيين شده باشد، اثر فسخ از تاريخ اخير خو

 : مهلت پرداخت خسارت  – 75ماده 

بيمه گر موظف است حداكثر ظرف يكماه پس از تاريخ دريافت كليه اسناد و مداركي كه بتواند بوسيله آنها ميزان خسارت 

 . وارده و حدود تعهد خود را تشخيص دهد خسارات را پرداخت نمايد

 : كتبي بودن اظهارات  – 7١ماده 

 . اظهار بيمه گذار و بيمه گر در رابطه با اين بيمه نامه بايستي كتباً به آخرين نشاني اعالم شده ارسال گرددهرگونه پيشنهاد و 

 

 1/43آئین نامه شماره 

 (48مكمل آئين نامه شماره )

 تصويب 75/72/14گري در جلسه مورخ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه 71ماده  8شوراي عالي بيمه در اجراي بند 

 :به شرح زير اصالح شود 48نامه شماره  نمود آئين

 .تغيير يابد« شرايط عمومي بيمه گروهي مازاد درمان»نامه به  نام آئين –الف 

 :به شرح زير اصالح شود 2-7بند  –ب 

 :گر بيمه – 7-2

اني و جراحي ناشي از هاي بيمارست نامه درج گرديده است و جبران هزينه اي است كه مشخصات آن در اين بيمه شركت بيمه 

 .گيرد نامه به عهده مي هاي تحت پوشش را طبق شرايط مقرر در اين بيمه بيماري و حوادث و ساير هزينه

 :جايگزين آن شود 2-8-8و  2-8-2هاي زير به عنوان بندهاي حذف و متن 2-8-2بند  -ج 

لي باشند تأمين هزينه درمان ساير بيماريهاي آنها شده دچار معلوليت ذهني يا ازكارافتادگي ك چنانچه فرزندان بيمه: 2-8-2

 .گر تحت پوشش خواهد بود با تائيد پزشك معتمد بيمه( به جز معلوليت و ازكارافتادگي)

نامه  ارائه پوشش بيمه درمان به ساير گروهها مشروط به آنكه با هدفي غير از اخذ پوشش بيمه موضوع اين بيمه: 8-8-2



هفتاد درصد اعضاي هر گروه تحت پوشش قرار گيرند در چارچوب ضوابطي كه بيمه مركزي  باشند و حداقل تشكيل شده

 .ايران تعيين و ابالغ خواهد نمود مجاز است

 :به شرح زير اصالح شود 2-4بند  –د 

 : موضوع بيمه  – 4-2

هاي اضافي  ز ساير هزينههاي بيمارستاني و جراحي ناشي از بيماري، حادثه و ني موضوع بيمه، پرداخت آن بخش از هزينه

 .جبران نشده است( هاي بيمه خدمات درماني و تأمين اجتماعي مانند سازمان)گر اول  تحت پوشش است كه توسط بيمه

 .اضافه شود 2-1ذيل بند  2-1-7متن زير به عنوان بند  -هـ 

 .اضافي قابل كاهش خواهد بود هاي بيمارستاني، اعمال جراحي و زايمان با پرداخت حق بيمه فرانشيز هزينه:  7-1-2

 :اين ماده به شرح زير اصالح شود 8تغيير يابد و بند « هاي درماني قابل پرداخت هزينه»به  4عنوان ماده  -و

 .هاي پزشكي هزينه آمبوالنس و ساير فوريت – 8

 :به شرح زير اصالح يا اضافه شود ١برخي از بندهاي ذيل ماده  –ز

گر رفع اين عيوب جنبه درماني  اينكه طبق تشخيص پزشك معالج وتاييد پزشك معتمد بيمهعيوب مادرزادي مگر : ١-2

 .داشته و معالجه آن ضروري باشد

 .سقط جنين مگر در موارد قانوني با تشخيص پزشك معالج:  ١-8

 .گر ههزينه اتاق خصوصي و همراه مگر در موارد ضروري به تشخيص پزشك معالج و تاييد پزشك معتمد بيم:  ١-٠

 . جنون و به طور كلي بيماريهايي كه شخص بيمار نسبت به بيماري خويش بينش نداشته باشد: ١-7٩

 .دندانپزشكي و جراحي لثه :  ١-77

 .جراحي فك مگر آنكه به علت وقوع حادثه تحت پوشش باشد:  ١-74

 .هاي مربوط به معلوليت ذهني هزينه:  ١-75

 لقاح مصنوعي :  ١-7١

 .زي مگر آنكه جنبه درماني داشته باشدسا عقيم -١-71

 :و تبصره ذيل آن به شرح زير اصالح شود 72ماده  -ح 

گر به خارج اعزام  شدگاني كه به علت عدم امكان معالجه در داخل كشور با تائيد بيمه هاي بيمارستاني بيمه هزينه – 72ماده 

كنند در صورت تائيد  هاي پزشكي نياز به معالجه پيدا مي گردند و يا هنگام مسافرت به خارج از كشور به دليل فوريت مي

هاي بيمارستاني و  صورتحسابهاي آن توسط سفارت جمهوري اسالمي ايران در كشور مربوط تا سقف تعهد ساليانة هزينه



تعرفه  هاي انجام شده با توجه به باالترين در غير اين صورت هزينه. اعمال جراحي مندرج در قرارداد پرداخت خواهد شد

 .شود گر محاسبه و پرداخت مي مراكز درماني طرف قرارداد بيمه

ميزان خسارت براساس نرخ ارز اعالم شده توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در زمان ترخيص از : تبصره 

 .بيمارستان و يا زمان پرداخت خسارت هر كدام كمتر باشد محاسبه خواهد شد

 :ح شودبه شرح زير اصال 78ماده  -ط 

 :نامه و نحوه تصفيه حق بيمه موارد فسخ بيمه:  78ماده 

 :نامه اقدام نمايند توانند در موارد زير براي فسخ بيمه گذار مي گر يا بيمه بيمه

 :گر موارد فسخ از طرف بيمه:  7-78

 .عدم پرداخت تمام يا قسمتي از حق بيمه و يا اقساط آن در سررسيد:  7-7-78

گذار سهواً و بدون سوء نيت مطالبي خالف واقع اظهار نمايد و يا از اظهار مطالبي خودداري كند به  بيمههر گاه :  2-7-78

 .گر موضوع خطر تغيير يابد و يا از اهميت آن كاسته شود  نحوي كه در نظر بيمه

 .نامه در صورت تشديد خطر موضوع بيمه:  8-7-78

 :گذار موارد فسخ از طرف بيمه:  2-78

 .نامه اقدام نمايد تواند در هر زمان براي فسخ بيمه ر ميگذا بيمه

 :نحوه تصفيه حق بيمه در موارد فسخ :  8-78

 . گردد گر، حق بيمه تا زمان فسخ به صورت روز شمار محاسبه مي در صورت فسخ قرارداد بيمه از طرف بيمه – 7-8-78

كسر ماه )خ بر اساس حق بيمه ماه محاسبه مي شود گذار، حق بيمه تا زمان فس در صورت فسخ از طرف بيمه – 2-8-78

معهذا در صورتي كه تا زمان فسخ قرارداد، نسبت مجموع خسارت پرداختي و معوق قرارداد ( يك ماه تمام منظور خواهد شد

ي كه نسبت گذار متعهد است مانده حق بيمه ساليانه متعلقه را تا ميزان به حق بيمه پرداختي بيشتر از هفتاد درصد باشد بيمه

 .گر پرداخت نمايد مذكور به هفتاد درصد برسد به بيمه

 :به شرح زير اصالح شود 74-2بند –ي 

در اين صورت از تاريخ تسليم . نامه را تقاضا كند گر فسخ بيمه تواند با تسليم درخواست كتبي به بيمه گذار مي بيمه – 2-74

 .شود نامه فسخ شده تلقي مي شده است بيمهدرخواست مزبور يا تاريخ مؤخري كه در درخواست معين 



 پيشنهاد قرارداد بيمه گروهي مازاد درمان

 :نوع فعاليت                                                      :نام بيمه گذار 

   :آدرس 

  

  اعم از اصلي  ندگانمجموع تعدادبيمه شو         :تعداد كاركنان متقاضي پوشش              :تعدا د كل كاركنان 

 :وتبعي

  

نام سازمان                    :ساله1٩تعداد بيمه شوندگان بيش از                    :ساله1٩تا١٩تعداد بيمه شوندگان 

 :بيمه گر اول 

  

 (44شماره )تعهدات مورد درخواست براساس موارد مربوط در آئين نامه تعرفه بيمه نامه گروهي درمان

 8-4بند  شمليزيك هرچ

 8پاراكلينيكي  

 8-5بند 

 2پاراكلينيكي  

 8-8-2بند 

 7پاراكلينيكي  

 8-8-7بند 

 زايمان 

 8-7بند 

 جراحي تخصصي 

 8-2بند 

 بيمارستاني و جراحي عمومي 

  

 آيا كاركنان آن سازمان قبالً پوشش بيمه درمان مازاد داشته اند؟



انتقال قرارداد به اين شركت جدول زير را تكميل و گواهي تسويه در صورت مثبت بودن پاسخ ، ضمن بيان علت درخواست 

 :حساب بيمه گر قبلي را ارائه فرمائيد

 : تعهدات قرارداد قبلي  

 تاريخ شروع قرارداد

 تاريخ انقضاء قرارداد 

 گر قبلي   نام بيمه 

 تعهدات ساليانه و پاراكلينيكي 

 بيمه پرداختي حق  

 خسارت دريافتي و در جريان 

 گر قبلي  دهي حق بيمه به شركت بيمهب 

    

 7) 

2) 

8) 

4) 

   

 .گيرم آن ثابت شودمسئوليت آنرا بعهده مي ام ودرصورتيكه خالف نموده اطالعات ارائه شده را درنهايت صداقت وامانت اعالم 

   امـضـاء بــيمـه گــذار

  44آئین نامه شماره 

  تعرفه بیمه نامه گروهي درمان تكمیلي

 

 

 1قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آئين نامه زير را كه مشتمل بر  71ماده  4شورايعالي بيمه در اجراي بند 

و مكمل هاي بعد آن  2/21جايگزين آئين نامه شماره  7/1/7817تصويب نمود كه از تاريخ  7٠/١/7817ماده است در جلسه 

 . مي گردد



را براساس مقررات و نرخهاي  48ه نامه گروهي درمان تكميلي موضوع آئين نامه شماره موسسات بيمه مكلفند بيم  -7 ماده

 . تعيين شده در اين آئين نامه صادر نمايند 

شرايط، ميزان تعهدات و حداقل حق بيمه جهت جبران هزينه هاي بستري و جراحي در بيمارستان و مراكز جراحي   -2ماده 

و نيز آنژيوگرافي قلب و انوع سنگ شكن براي گروههائي كه تحت ( ساعت بستري  ١با بيشتر از )  Day Careمحدود 

 : مي باشند بشرح زير تعيين مي گردد.... پوشش بيمه هاي درماني سازمان بيمه درمان همگاني، سازمان تامين اجتماعي و

   

 حداقل نرخ حق بيمه ماهانه

 (در هزار) 

سقف تعهد ساليانه براي هربيمه شده 

  ميليون ريالبه 
  رديف

55/7 5  7  

در هزار نسبت به مازاد تعهد  ٩/15

  7رديف 
 2  7٩الي  5بيش از 

در هزار نسبت به مازاد تعهد  ٩/8

 2رديف 
 8  5٩الي  7٩بيش از 

  اضافي پوششهاي -8 ماده

ميليون ريال  5درصد سقف تعهد ساليانه و حداكثر تا مبلغ  8٩هزينه هاي زايمان اعم از طبيعي و سزارين تا ميزان  – 8-7

 . در هزار مبلغ تعهد شده در اين مورد قابل بيمه شدن مي باشد 7با نرخ حق بيمه ماهانه حداقل 

نفر اعمال مي  7٩٩٩رفاً براي گروههاي كمتر از ماه ميباشد كه ص ١مدت انتظار جهت استفاده از پوشش اين بند  -8-7-7

 . گردد

، قلب، پيوند كليه و مغز ( به استثناء ديسك ستون فقرات ) افزايش سقف تعهد، براي اعمال جراحي مغز و اعصاب  -8-2

 . جاز ميباشددرصد حق بيمه پايه م 2٩استخوان حداكثر تا دو برابر مبلغ تعهد پذيرفته شده ، با حق بيمه اضافي به ميزان 

 : هزينه هاي پاراكلينيكي به ترتيب زير قابل پوشش مي باشد -8-8

جبران هزينه هاي سونوگرافي ، ماموگرافي، راديوتراپي ، انواع اسكن، انواع سيتي اسكن ، انواع اندوسكوپي، ام  -8-8-7

در  ١/7شده با نرخ حق بيمه اي معادل درصد تعهد پايه ساليانه براي هربيمه  7٩آرآي ، اكوكارديوگرافي با سقف حداكثر 

 . هزار مبلغ تعهد شده در اين مورد براي هر نفر قابل بيمه شدن مي باشد



عالوه بر موارد ) جبران هزينه هاي مربوط به تست ورزش ، نوارعضله، نوار عصب ، نوار مغز ، آنژيوگرافي چشم  -8-8-2

 . در هزاردر ماه قابل بيمه شدن مي باشد ١/٩درصد تعهد پايه با حق بيمه  5با سقف تعهد ( فوق 

يك ميليون و پانصد هزار ) ميليون ريال  8جبران هزينه هاي مربوط به رفع عيوب انكساري چشم تا ميزان حداكثر  -8-4

 . در هزار تعهد پذيرفته شده قابل بيمه شدن مي باشد ٩/2با نرخ حق بيمه ماهانه اي معادل ( ريال براي هر چشم 

زينه جراحيهاي مجاز سرپائي مانند شكستگي ها، گچ گيري، ختنه ، بخيه ، كرايوتراپي، اكسيزيون ليپوم ، تخليه ه -8-5

در هزار مبلغ تعهد  1/٩درصد تعهدات پايه براي هر بيمه شده با نرخ حق بيمه اي معادل  5كيست و ليزر درماني تا سقف 

 . شده قابل تامين مي باشد

 . پيوست مي باشد( در مطب ) مجاز سرپائي  فهرست اعمال غير -8-5-7

حداكثر به ميزان تعهد پايه ساليانه با نرخ ( هزار نفر  7٩صرفاً براي گروههاي باالي ) هزينه تهيه اعضاي طبيعي بدن  -١-8

 . در هزار مبلغ تعهد شده در اين مورد براي هر نفر قابل بيمه شدن مي باشد ٩5/٩حق بيمه اي معادل 

درصد حق بيمه  5با حق بيمه اضافي به ميزان ( به استثناء زلزله ) ه پوشش بيمه اي جهت خطرات طبيعي ارائ -1 -8

 . پوششهاي اخذ شده مجاز است 

 . پرداخت مي گردد مازاد بر سقف تعهدات ساليانه مي باشد 8هزينه هائي كه در اجراي ماده  -8-1

 : فرانشيز -4ماده 

درصد هزينه هاي درمان مورد تعهد است در مواردي  8٩ارد بابت سهم بيمه گر اول معادل حداقل فرانشيز در كليه مو -4-7

كه بيمه شده از مزاياي پوشش بيمه اي بيمه گر اول استفاده نمايد مشروط بر اينكه تعهدات بيمه گر اول از حداقل مذكور 

 . كمتر نباشد فرانشيزي كسر نخواهد شد

درصد فرانشيز اضافي از هزينه هاي مورد  7٩نفر  7٩٩٩د فوق براي گروههاي كمتر از عالوه بر فرانشيز موضوع بن -2 -4

 . تعهد بيمه گر كسر خواهد شد

 : تخفيفات  - 5ماده 

 : شركتهاي بيمه مي توانند با توجه به تعداد بيمه شدگان تخفيف هاي زير را در حق بيمه منظور نمايند -5-7

  

 تعداد بيمه شدگان  درصد تخفيف 

   2٩٩٩٩  الي      4٩٩7 5



 7٩٩٩٩٩   الي   2٩٩٩7  7٩

 5٩٩٩٩٩  الي  7٩٩٩٩7  75 

 بـــه بــــا ال   5٩٩٩٩7 2٩ 

بعنوان سقف تعهد براي خانواده در نظر  8 -5الي  8-8و يا بند  2در صورتيكه حداكثر تعهد ساليانه موضوع مواد   -2 -5

 . درصد تخفيف در حق بيمه پوشش محدود شده منظور نمايد 7٩گرفته شود شركت بيمه مي تواند 

 حق بيمه اضافي  – ١ماده 

 : نفر به شرح زير است 7٩٩٩سال تمام در گروههاي كمتر از  ١٩حداقل اضافه نرخ براي افراد باالي  -7-١

 . درصد حق بيمه اضافي  5٩سال سن دارند با  1٩الي  ١٩براي افرادي كه بين  -7-7-١

 . درصد حق بيمه اضافي  7٩٩سال سن دارند با  1٩براي افرادي كه بيش از  -7-2 -١

درصد حق بيمه اضافي  8٩ئه پوشش درمان به صندوقها و سازمانهاي بازنشستگي و امثال آن با دريافت حداقل ارا -2 -١

 . مجاز مي باشد

 ساير مقررات  – 1ماده  

در مواردي كه تعداد افراد . نفر ميباشد 5٩(  48آئين نامه شماره  2-8با رعايت بند ) حداقل تعداد افراد گروه بيمه اي  1-7

ش در يك گروه كمتر از پنجاه نفر باشد، شركت بيمه مكلف است توافق بيمه مركزي ايران را در مورد نرخ و تحت پوش

 . شرايط قبل از صدور بيمه نامه اخذ نمايد

ارائه پوشش هزينه هاي درماني سرپائي جز مواردي كه در اين آئين نامه ذكر شده است مجاز نمي باشد مگر آنكه قبالً  1-2

 . مركزي در مورد نوع پوشش ، حدود تعهدات و ميزان حق بيمه كسب شده باشد توافق بيمه

براي جابجائي بيمار در ( شرايط عمومي  4ماده  8موضوع بند ) حداكثر مبلغ تعهد براي جبران هزينه هاي آمبوالنس  1-8

 . ريال مي باشد 5٩٩٩٩٩ريال و بين شهري  2٩٩٩٩٩داخل شهر 

 . واند در هر مورد با ارائه پوششهاي بيمه درماني با نرخ و شرايط ديگري موافقت نمايدبيمه مركزي ايران مي ت 1-4

بيمه مركزي ايران مي تواند هر ساله متناسب با افزايش هزينه هاي درماني در كشور و عملكرد موسسات بيمه در اين  1-5

 . رشته نرخ حق بيمه را تعديل نمايد

يمه و خسارت بيمه نامه هاي صادره خود را به تفكيك هزينه هاي بيمارستاني شركتهاي بيمه موظفند آمار حق ب ١-1

 . زايمان و پاراكلينيكي تهيه و هر سه ماه يكبار به بيمه مركزي ايران اعالم نمايند



 فهرست اعمال غير مجاز در مطب 

  44پیوست آئین نامه شماره 

  

 7  .كليه اعمالي كه با بيهوشي عمومي توام باشد

از جمله انواع ) اعمالي كه براي اجراي آن باز كردن حفره شكمي ضروري باشد 

  (فتق ها

2 

 8 اعمال جراحي روي استخوانهاي بزرگ و طويل بدن 

 4 كاتريسم قلب و عروق  –اعمال جراحي داخل قفسه صدري 

 5 عروق مگر در مواقع اورژانس  –اعصاب  -اوتار –اعمال روي عضالت 

اعمال جراحي داخل دستگاههاي تناسلي و ادراري زن و مرد ، گذاردن فورميس 

 و زايمانهاي غير طبيعي و طبيعي 

١ 

 1 كليه اعمال جراحي روي ستون فقرات و مغز و نخاع و جمجمه 

منجمله شكاف ) اعمال جراحي وسيع استخوانهاي فك و صورت و داخل حلق 

  (سينوسها كام و لب شكري ، لوزتين و

1 

 –كبد  –مثانه  –روده ها  –برونش ها  –تراشه  –بيوپسي انساج داخل مري 

  طحال

٠ 

 –تومورهاي حفره چشم  –پارگي شبكيه  –گلوكوم  –عمل كاتاراكت 

 استرابيسم چشم 

7٩ 

 77 عمليات وسيع گوش مياني و داخلي از قبيل تمپانوپالستي و غيره 

 72 (  Open reduction) عمل جراحي استئوسنتز در شكستگي فكين 

 78 بيرون آوردن كيست و تومورهاي عميق استخواني فكين 

 74 رزكسيون فك 

 75 رزكسيون كنديل فك 

 7١ رزكسيون زبان 



 71 عمل جراحي باز در آرچ زيگما 

 71 جراحي بريدن و برداشتن غده بزاقي 

 7٠ فكي  –جا انداختن دررفتگي قديمي مفصل گيجگاهي 

 2٩ تحتاني  –عمل جراحي روي عصب دانداني 

بيرون آوردن ريشه قديمي و جسم خارجي از سينوس كه مستلزم جراحي 

  .سينوس است

27 

  

 بخشنامه به کلیه شرکت هاي بیمه 

شورايعالي بیمه از زمان  19/6/1387با توجه به اينكه تعرفه بیمه گروهي درمان مصوب جلسه مورخ 

تصويب آن، تاکنون بدون تغییر مانده در حالي که طي همین مدت تعرفه خدمات تشخیصي و درماني 

 44نامه شماره  آيین 7ـ5هر ساله توسط هیئت محترم وزيران افزايش يافته است، لذا در اجراي ماده 

یمه در اين رشته و نیز اختیاري بودن ارائه اين مصوب شورايعالي بیمه و با توجه به عملكرد مؤسسات ب

به شرح زير تعديل و جهت  15/4/1384نامة گروهي درمان از تاريخ  هاي مصوب بیمه پوشش، تعرفه

 :گردد اجرا ابالغ مي

 44نامه شماره  آئین 2هاي بیمارستاني موضوع ماده  جدول حداقل نرخ حق بیمه براي جبران هزينه

سالیانه براي هر بیمه سقف تعهد  رديف

 شده به میلیون ريال

حداقل نرخ حق 

 بیمه ماهانه

 در هزار 1/7 5 7

 در هزار 15/٩ 7٩الي  5بيش از  2

 در هزار 85/٩ 5٩الي  7٩بيش از  8

 

 :44نامه شماره  هاي اضافي آئین حداقل نرخ پوشش

 در هزار 15/1معادل  3ـ1ـ نرخ هزينه زايمان موضوع ماده 1

 در هزار مبلغ مورد تعهد 85/1معادل  3ـ3ـ1هزينه پاراکلینیكي موضوع ماده ـ نرخ 2



 در هزار مبلغ مورد تعهد 7/1معادل  3ـ3ـ2ـ نرخ هزينه پاراکلینیكي موضوع ماده 3

در هزار مبلغ  23/1معادل  3ـ4هاي مربوط به رفع عیوب انكساري چشم موضوع ماده  ـ نرخ هزينه4

 مورد تعهد

 در هزار مبلغ مورد تعهد 92/1معادل  3ـ5هاي مجاز سرپايي موضوع ماده  جراحي هاي ـ نرخ هزينه5

 1/44آئین نامه شماره 

 (44مكمل آئين نامه شماره )

 75/72/7814گري در جلسه مورخ  قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه 71ماده  4شوراي عالي بيمه در اجراي بند 

 :شرح زير اصالح شودبه  44نامه شماره  تصويب نمود آئين

 .تغيير يابد و ماده يك نيز بر همين اساس اصالح گردد« تعرفه بيمه گروهي مازاد درمان»نامه به  نام آئين -الف

 :به شرح زير اصالح شود 8-4و  8-2، 8-7بندهاي  -ب

در هزار  75/7يمه ماهانه ب هاي زايمان اعم از طبيعي و سزارين تا چهل درصد سقف تعهد ساليانه با حداقل حق هزينه:  7-8

گر در اين پوشش نبايد از باالترين هزينه توافق شده با  سقف تعهد بيمه. مبلغ تعهد شده در اين مورد قابل بيمه شدن است

 .گر تجاوز نمايد بيمارستانهاي طرف قرارداد بيمه

، قلب، پيوند، ريه، پيوند، كبد، (باستثناي ديسك ستون فقرات)افزايش سقف تعهد براي اعمال جراحي مغز و اعصاب : 2-8

حق بيمه اضافي اين پوشش معادل . باشد پيوند كليه و پيوند مغز استخوان حداكثر تا دو برابر مبلغ تعهد ساليانه مجاز مي

   .اي است كه مبناي تعيين سقف تعهد اضافي قرار گرفته است بيست و پنج درصد حق بيمه تعهد ساليانه

دو ميليون و پانصد هزار ريال براي )به رفع عيوب انكساري چشم حداكثر تا مبلغ پنج ميليون ريال هاي مربوط  هزينه: 4-8

 .باشد شدن مي با نرخ حق بيمه ماهانه يك در هزار مبلغ تعهد پذيرفته شده قابل بيمه( هر چشم

 :به شرح زير اصالح شود( فرانشيز) 4مفاد ماده  -ج 

 : فرانشيز – 4ماده 

هاي تحت پوشش در صورت عدم استفاده از دفترچه  هاي بيمارستاني، جراحي، زايمان و ساير هزينه هزينهفرانشيز :  7-4

 .گراول خواهدبود هاي درماني مربوط و در غير اين صورت معادل سهم بيمه گر اول حداقل سي درصد كل هزينه درماني بيمه

هاي قابل  ضوع بند فوق، ده درصد فرانشيز اضافي از هزينههاي كمتر از هزار نفر عالوه بر فرانشيز مو براي گروه – 2-4

 .قبول كسر خواهد شد

هاي بيمارستاني، جراحي عمومي و تخصصي و زايمان را با دريافت حق  تواند صرفاً فرانشيز هزينه شركت بيمه مي:  4–8 



در هر صورت حداقل فرانشيز ده .تحت پوشش قرار دهد« درصد فرانشيز كاهش يافته به عالوه ده واحد»بيمه اضافي معادل 

 .باشد شدن نمي درصد خواهد بود كه قابل بيمه

 :اضافه گردد ١به شرح زير، ذيل ماده  ١-4و ١-8به شرح زير اصالح وبندهاي ١-2بند -د

هاي بازنشستگي با دريافت حداقل صددرصد حق بيمه اضافي  ها و صندوق ارائه پوشش درمان به مشمولين سازمان:  ١-2

 باشد  مي مجاز

نرخ حق بيمه گروههاي كمتر از پنجاه نفر حداقل هفتاد درصد بيشتر از نرخهاي مربوط به هر يك از پوششها :  ١-8

 . باشد مي

حق بيمه قراردادهاي بيمه درماني كه شروع آن در شش ماهه دوم هر سال باشد حداقل با پنج درصد اضافه نرخ : ١-4

 .محاسبه شود

 :به شرح زير اصالح شود 1از ماده  1-8و  1-7بندهاي  -هـ

در مواردي كه تعداد افراد . باشد  پنجاه نفر مي( 48نامه شماره آئين 2-8با رعايت بند)اي  حداقل تعداد افراد گروه بيمه -7-1

 :نامه ضوابط زير را رعايت نمايد تحت پوشش در يك گروه كمتر از پنجاه نفر باشد، شركت بيمه مكلف است در صدور بيمه

گر  هر يك از اعضاي اصلي گروه و سرپرست خانواده موظف است فرم پرسشنامه سالمتي تهيه شده توسط بيمه – 7-7-1

گر، الزم است  در صورت تشخيص پزشك معتمد بيمه. را براي خود و ساير اعضاي خانواده بطور كامل و خوانا تكميل نمايد

 .معاينه پزشكي به هزينه متقاضي بعمل آيد

تواند با توجه به  گر مي گذار موظف است براي تمام اعضاي گروه يا خانواده درخواست بيمه نمايد لكن بيمه  بيمه – 2-7-1

 .كردن فرد يا افرادي از گروه خودداري نمايد پرسشنامه سالمتي يا معاينات انجام شده، از بيمه

 . باشد هاي رفع عيوب انكساري چشم مجاز نمي ارائه پوشش هزينه – 8-7-1

گر براي هر يك از اعضاي گروه و هر يك از اعمال جراحي مورد تعهد اعم از جراحيهاي  سقف تعهد بيمه – 4-7-1

 .عمومي، تخصصي و فوق تخصصي يكسان باشد

 .هاي زايمان و هزينه درمان بيماريهايي كه سابقه درمان قبلي دارد استثناء شود در سال اول قرارداد، جبران هزينه – 5-7-1

 .حق بيمه ساالنه اين پوشش يكجا دريافت شود - 7-1-١

 . نامه صرفاً توسط شركت بيمه انجام گيرد صدور اين بيمه  - 1-7-1

شهرها ششصد هزار ريال  حداكثر مبلغ تعهد براي هزينه آمبوالنس در داخل شهرها سيصد هزار ريال و براي بين : 1-8بند

 . تعيين شود



 


