
 فهرست مطالب

صفحهشماره آیین نامه
 9 1آیین نامه شماره 

 )27/1/51حوزه واگذاري بیمه هاي اتکایی اجباري و میزان کارمزد و مشارکت در سود (تاریخ تصویب 

 12 2آیین نامه شماره 

 )27/1/51تعیین انواع معامالت بیمه و شرائط عمومی بیمه نامه ها (تاریخ تصویب 

13 3آیین نامه شماره 

 )جایگزین آن شده 20ملغی شدو آئین نامه شماره  28/11/85درتاریخ )(27/1/51تعیین میزان کارمزد و حق بیمه (تاریخ تصویب 

 15 4آیین نامه شماره 

 )24/5/51آیین نامه ودایع موسسات بیمه خارجی (تاریخ تصویب 

 16 5آیین نامه شماره 

مصوب شوراي عالی بیمه معین نشده است (تاریخ تصویب  1آیین نامه مربوط به تعیین کارمزد انواع بیمه که در آیین نامه شماره 
16/10/51( 

 17 6 آیین نامه شماره

 )24/2/52آیین نامه داللی رسمی بیمه (تاریخ تصویب 

 23 7 آیین نامه شماره

 )7/3/52تاریخ تصویب ( 3و  1مقررات مکمل آیین نامه هاي شماره 

 25 8 آیین نامه شماره

ماده  14قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري آیین نامه زیر را که مشتمل بر  17ماده  4شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 تصویب نمود 20/6/1352است در جلسه مورخ 

 39 9آیین نامه شماره 

 جایگزین آن شده است) 25ملغی شده و آیین نامه شماره  6/6/80درتاریخ )(1/8/52تعرفه بیمه آتش سوزي(تاریخ تصویب

 47 10نامه شماره آیین 

 جایگزین آن شد) 22ملغی شده و آیین نامه  11/8/67ذخایر فنی موسسات بیمه (درتاریخ 

۱  



 50 11آیین نامه شماره 

هاي قانونی   گري آیین نامه ذخایر و اندوخته  قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 61شوراي عالی بیمه در اجراي ماده 
 تصویب نمود 9/2/1353مؤسسات بیمه را مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه مورخ 

 52 12آیین نامه شماره 

 جایگزین آن شده است) 42ملغی شده و  28/3/81سرمایه گذاري موسسات بیمه (در تاریخ 

 54 13آیین نامه شماره 

 آیین نامه بیمه هاي زندگی

 63 14نامه شماره آیین 

 نحوه برخورد با موسسات بیمه که تعرفه هاي مصوب شوراي عالی بیمه را رعایت نمی کنند

 64 15آیین نامه شماره 

 مجاز نمودن شرکت هاي بیمه به صدور بیمه نامه براي انواع دام و طیور

 64 16آیین نامه شماره 

 غیرزندگیکارمزد اتکائی اجباري انواع بیمه هاي 

 69 17آیین نامه شماره 

 مجازبودن موسسات بیمه کشور به صدور بیمه نامه اعتبار 2مکمل آیین نامه شماره 

 70 18آیین نامه شماره 

 جایگزین ان شده است 28و ائین نامه شماره  9/6/1371آئین نامه نمایندگی بیمه (ملغی شده )در تاریخ 

 76 19آیین نامه شماره 

قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري آیین نامه نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی  61شوراي عالی بیمه در اجراي ماده 
20/3780/5661قانون مالیاتهاي مستقیم را که طی نامه شماره  82ماده  7(سرمایه گذاریهاي مجاز) موسسات بیمه موضوع تبصره 

 تصویب نمود 17/4/2537ماده در جلسه مورخ  4مورد موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائی قرار گرفته است در  9/3/2537مورخ 

 77 20آیین نامه شماره 

 جایگزین آن شد) 29ملغی و آیین نامه شماره  2/9/71حداکثر کارمزد قابل پرداخت (در تاریخ 

 78 21آیین نامه شماره 

 )2آیین نامه شماره  2شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزي , صاعقه , انفجار(جایگزین ماده 

۲  



 87 22آیین نامه شماره 

 و مکمل هاي آن) 1ذخائر فنی موسسات بیمه (جایگزین آیین نامه شماره 

 91 23آیین نامه شماره 

 شرایط عمومی بیمه حوادث انفرادي

 102 24آیین نامه شماره 

 تعرفه بیمه حوادث

 106 25آیین نامه شماره 

 آیین نامه راجع به تعرفه بیمه آتش سوزي و خطرات اضافی

 123 26آیین نامه شماره 

 شرایط عمومی بیمه نامه هزینه هاي بیمارستانی و جراحی

 130 27آیین نامه شماره 

 تعرفه بیمه هزینه هاي بیمارستانی و جراحی

 139 28آیین نامه شماره 

 )جایگزین گردیده است 57آیین نامه  -نمایندگی بیمه (ملغی شده 

 151 29آیین نامه شماره 

 آیین نامه کارمزد نمایندگی

 161 30آیین نامه شماره 

قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري , مقررات مشروحه زیر را در جلسه  17از ماده  4و  3شوراي عالی بیمه در اجراي بند
 تصویب نمود 21/10/1371مورخ 

 161 31آیین نامه شماره 

قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري , مقررات مربوط به بازیافت  17ماده  7و  5شوراي عالی بیمه در اجراي بندهاي 
 تصویب نمود 20/2/1372تبصره را در جلسه مورخ  2ماده و  4خسارت مشتمل بر 

 162 32آیین نامه شماره 

 تعرفه مازاد مالی و جانی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوري زمینی در مقابل اشخاص ثالث

۳  



164 33آیین نامه شماره 

ماده و  10آیین نامه زیر راکه مشتمل بر  بیمه مرکزي ایران و بیمه گريسیس قانون تا 17ماده  4شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 تصویب نمود 15/12/1373یک تبصره است در جلسه مورخ 

 166 34آیین نامه شماره 

قانون تاسیس  17ماده  5شرایط عمومی بیمه نامه اعتبارصادرات کاال و حداقل نرخ حق بیمه آن شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
شرایط عمومی بیمه نامه اعتبار صادرات کاال و حداقل نرخ حق بیمه  1/3/1374بیمه مرکزي ایران و بیمه گري ، در جلسه مورخ 

 آن را به شرح زیر تصویب نمود

 175 35آیین نامه شماره 

 ثالثبیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص 

 180 36آیین نامه شماره 

قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري شرایط عمومی بیمه باربري و مجموعه  17ماده  3شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
توسط شرکتهاي بیمه به مرحله  1/10/1375به شرح پیوست تصویب نمود که از تاریخ  29/5/1375مورخ را  Cو  Bو  Aشرایط 

 اجرا در آید

 198 37آیین نامه شماره 

 شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي پزشکان

 201 38آیین نامه شماره 

تعرفه  21/6/1377قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري در جلسه مورخ  17از ماده  4شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 ماده و یک تبصره بشرح زیر تصویب نمود 8بیمه مسئولیت مدنی حرفه اي پزشکان را مشتمل بر 

 203 39آیین نامه شماره 

 ..........................شماره قرارداد

 209 40آیین نامه شماره 

مجلس شوراي اسالمی و در  1380شوراي عالی بیمه با توجه به قانون تاسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی مصوب ششم شهریور 
قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی را به شرح زیر  17ماده  5اجراي بند 

 تصویب نمود.

 218 41آیین نامه شماره 

آیین ‹‹ 14/12/1380در جلسه مورخ ›› قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري‹‹شوراي عالی بیمه در اجراي وظایف مقرر در 
را در ›› نامه تاسیس ، فعالیت و انحالل دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و مؤسسات کارگزاري بیمه خارجی در جمهوري اسالمی ایران

 ودشش ماده به شرح زیر تصویب نم

٤  



 219 42آیین نامه شماره 

  (نحوه  بیمه  مؤسسات  گذاري سرمایه نامه آیین  بیمه  عالی  ، شوراي گري و بیمه  ایران  مرکزي  بیمه  تأسیس  قانون 61  ماده  در اجراي
 نمود  تصویب 28/3/1381  مورخ  در جلسه  تبصره و سه  ماده  بر یازده  را مشتمل )ها ذخایرو اندوخته  کار افتادن به

 224 43آیین نامه شماره 

 2ماده و  16قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري آئین نامه زیر را مشتمل بر  17ماده  3عالی بیمه در اجراي بند  شوراي
و مکمل هاي بعدي آن  1/26جایگزین آئین نامه شماره  1/7/1381تصویب نمود که از تاریخ  22/5/1381تبصره در جلسه مورخ 

 می گردد

 232 44آیین نامه شماره 

 تعرفه بیمه نامه گروهی درمان تکمیلی

 238 45آیین نامه شماره 

  اسالمی  جمهوري  صنعتی -  آزاد تجاري  در مناطق  بیمه  موسسات  و فعالیت  تاسیس  مقررات13  ماده  در اجراي  بیمه  شوراي عالی
شد،   آزاد تشکیل  مناطق  دبیر شورایعالی  با حضور نماینده  که30/2/1382 مورخ  در جلسه  وزیران  محترم  هیات  مصوب  ایران

 نمود  تصویب  ذیل  شرح  آزاد را به  در مناطق  شده  ثبت  بیمه  موسسات  قانونی  هاي ذخایر و اندوخته مربوط به   دستورالعمل

 239 46آیین نامه شماره 

  اسالمی  جمهوري  صنعتی -  آزادتجاري  در مناطق  بیمه  موسسات  و فعالیت  تاسیس  مقررات 13  ماده  در اجراي  بیمه  شوراي عالی
شد،   آزاد تشکیل  مناطق  دبیر شورایعالی  با حضور نماینده  که 30/2/1382 مورخ  در جلسه  وزیران  محترم  هیات  مصوب  ایران

 نمود  تصویب  ذیل  شرح  آزاد را به  در مناطق  شده  ثبت  بیمه  موسسات  فنی  هاي ذخایر و اندوخته  ط بهمربو  دستورالعمل

 241 47آیین نامه شماره 

  اسالمی  جمهوري  صنعتی -  آزادتجاري  در مناطق  بیمه  موسسات  و فعالیت  تاسیس  مقررات 13  ماده  در اجراي  بیمه  شوراي عالی
شد،   آزاد تشکیل  مناطق  دبیر شورایعالی  با حضور نماینده  که 30/2/1382 مورخ  در جلسه  وزیران  محترم  هیات  مصوب  ایران

 نمود  تصویب  ذیل  شرح  آزاد را به  در مناطق  شده  تثب  بیمه  موسسات  گذاري سرمایه  مربوط به  دستورالعمل

 246 48آیین نامه شماره 

  جمهوري  صنعتی -  آزاد تجاري در مناطق  بیمه  موسسات  و فعالیت  تاسیس  مقررات 2  ماده 2  تبصره  در اجراي  بیمه  شوراي عالی
شد   آزاد تشکیل  مناطق  دبیر شورایعالی  با حضور نماینده  که 3/4/1382 مورخ  ، درجلسه وزیران  هیات 8/6/79  مصوب  ایران  اسالمی

  بشرح  تبصره  و یک  ماده 6بر   را مشتمل  ایران  اسالمی  آزاد جمهوري  در مناطق  حقیقی  اشخاص  به بیمه  نمایندگی  ضوابط اعطاي
 نمود  تصویب ذیل

 247 49 آیین نامه شماره

  جمهوري  صنعتی -  آزاد تجاري  در مناطق بیمه  موسسات  و فعالیت  تاسیس  مقررات 21  ماده  بند الف  در اجراي  بیمه  شوراي عالی

٥  



 شد  آزاد تشکیل  مناطق  دبیر شورایعالی  با حضور نماینده  که3/4/1382  مورخ  درجلسه  وزیران  محترم  هیات  مصوب  ایران  اسالمی
  

 248 50آیین نامه شماره 

 اي آیین نامه اعطاي پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه
  

 251 51آیین نامه شماره 

، آیین نامه 18/9/1382گري، در جلسه مورخ   قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17ماده  3شوراي عالی بیمه بر اساس بند 
 اعتبار داخلی را در هفده ماده و سه تبصره به شرح زیر تصویب نمودقرارداد گروهی بیمه 

  
 255 52آیین نامه شماره 

  حمل  متصدیان  مسئولیت قرارداد بیمه  گري و بیمه  ایران  مرکزي  بیمه  تأسیس  قانون 17  ماده 3بند   در اجراي  بیمه  عالی  شوراي
 نمود  تصویب23/10/1382مورخ   زیر در جلسه  شرح  را به  تبصره 3و   ماده 13بر   مشتمل  داخلی

  
 262 53آیین نامه شماره 

آئین نامه 9/12/1384قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري در جلسه مورخ  17ماده  3شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 تبصره به شرح زیر تصویب نمود 10ماده و  24شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه زمینی را شامل 

  
 271 54آیین نامه شماره 

آیین نامه « 12/2/1385قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري در جلسه مورخ  17ماده  5شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 را در یازده ماده به شرح زیر تصویب نمود» نمایندگی فروش بیمه هاي عمر

  
 273 55نامه شماره آیین 

گري،  ایران و بیمه مرکزي قانون تأسیس بیمه 17ماده  5و  3عالی بیمه در اجراي بندهاي  شوراي25/2/1386در جلسه مورخ 
 هاي اتکائی مؤسسات بیمه مستقیم را به شرح زیر تصویب نمود نامه نحوه نظارت بر امور بیمه آیین

  
 275 56آیین نامه شماره 

قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران وبیمه گري آیین نامه زیر را  17ماده  5در اجراي بند  19/6/86شوراي عالی بیمه در جلسه مورخ 
 تصویب نمود

  
 280 57آیین نامه شماره 

نامۀ تنظیم امور نمایندگی بیمه را با هدف  گري، آیین قانون تأسیس بیمه مرکزي و بیمه 17ماده  5عالی بیمه در اجراي بند  شوراي
 تصویب کرد 17/7/1387تعمیم و توسعه بیمه و با توجه به اصول زیر در جلسه مورخ 

  
 287 58آیین نامه شماره 

 ذخایر فنی مؤسسات بیمه
  

٦  

 



 291 59آیین نامه شماره 

 مسئولیت مسئوالن و مجریان امر واگذاريشرایط عمومی بیمه نامه 

 294 60آیین نامه شماره 

 297 61آیین نامه شماره 

 298 62آیین نامه شماره 

 شرایط عمومی بیمه وجوه در صندوق

 302 63آیین نامه شماره 

 صیاديشرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث براي شناورهاي 

 307 64آیین نامه شماره 

 شرایط عمومی بیمه هاي درمان

 314 65آیین نامه شماره 

 هاي بیمه غیرزندگی مستقیم ضوابط نحوه تعیین میزان حق بیمه رشته

 315 66آیین نامه شماره 

 نظامنامه شوراي عالی بیمه با آخرین تغییرات

 325 67آیین نامه شماره 

 )قانون برنامه پنجم توسعه (آیین نامه بیمه حادثه راننده 115ماده  )اجرائی بند (ب نامه یین

 326 68آیین نامه شماره 

 نامه بیمه هاي زندگی و مستمري آیین

 333 69آیین نامه شماره 

 آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت برتوانگري مالی موسسات بیمه

 344 70آیین نامه شماره 

 صادراتی –شرایط عمومی بیمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهاي تولیدي 

 349 71آیین نامه شماره 

 آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران ،بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها

۷  



 358 72آیین نامه شماره 

 مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث )(مازاد  نامه تعرفه بیمه اختیاري یین

 358 73آیین نامه شماره 

المللی بیمه مسئولیت مدنی وسائط نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص  نامه اجرایی قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین آیین
 )ثالث (کارت سبز

 362 74آیین نامه شماره 

 هاي درمان نامه بیمه آیین

 372 75آیین نامه شماره 

 نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه آیین

 382 76آیین نامه شماره 

 هاي اتکایی اجباري و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن نامه نحوه واگذاري بیمه آیین

 388 77آیین نامه شماره 

 اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوري اسالمی ایران و تعرفه مربوط به آننامه مسافرتی  شرایط عمومی بیمه

 394 78آیین نامه شماره 

 آیین نامه اکچوئر رسمی بیمه

 398 79آیین نامه شماره 

 شرایط عمومی بیمه باربري

 416 80آیین نامه شماره 

 کارکناناي کارفرما در قبال  شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه
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 1آیین نامه شماره 

 )27/1/51حوزه واگذاري بیمه هاي اتکایی اجباري و میزان کارمزد و مشارکت در سود (تاریخ تصویب 

 3ماده و  11قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري آیین نامه زیر را که مشتمل بر  72شوراي عالی بیمه در اجراي ماده 
:تصویب نمود 1351فروردین ماه  27تبصره است در جلسه مورخ 

:موسسات بیمه بایستی منتهی تا یک ماه پس از انقضا هر ماه صورتهاي زیر را براي بیمه مرکزي ایران ارسال دارند –ماده یک 

صورت بیمه نامه هاي صادره ظرف ماه -1
صورت تغییرات حاصله ظرف ماه در بیمه نامه هاي موجود -2
شدهصورت خسارات پرداخت  -3

.صورتهاي فوق طبق نمونه أي که بیمه مرکزي ایران معین میکند تنظیم و ارسال خواهد شد

تا  )موسسات بیمه بایستی منتهی تا یک ماه پس از انقضا هر سه ماه صورت خسارات معوقه (اعالم شده و پرداخت نشده  –ماده دو 
.می کند براي این سازمان ارسال دارندآخر آن سه ماه را طبق نمونه أي که بیمه مرکزي ایران تعیین 

صورتحسابهاي مربوط به واگذاریهاي اتکایی اجباري براي هر سه ماه بطور جداگانه براساس صورتهاي رسیده از موسسات -ماده سه 
یم بیمه توسط بیمه مرکزي ایران تهیه خواهد شد.هر یک از موسسات بیمه میتوانند در صورت موافقت بیمه مرکزي ایران تنظ

.صورتحسابهاي مربوط به واگذاریهاي اتکایی اجباري را خود بعهده بگیرند

موسسات بیمه واگذارنده و همچنین بیمه مرکزي ایران موظف هستند ظرف یک ماه از تاریخ ارسال صورتحساب به  -ماده چهار
.درصد در سال خواهد شد 8با نرخ پرداخت بدهی خود اقدام کنند, تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت بدهی موجب تعلق بهره 

هرگاه موسسه بیمه أي ناگزیر به پرداخت خسارتی بیش از ده میلیون ریال شود میتواند از بیمه مرکزي ایران درخواست -ماده پنج 
ت کند که سهم خود را در خسارت فوق قبل از انقضا سه ماه پرداخت نماید, در اینصورت بیمه مرکزي ایران پس از کسر مطالبا

.خود از موسسه بیمه متقاضی سهم خود را در خسارت ظرف یک هفته پرداخت خواهد کرد

و بیمه  )بیمه هاي کشتی (انواع وسائط نقلیه آبی  – )در مورد کلیه انواع بیمه هاي هواپیما (انواع وسائط نقلیه هوائی -ماده شش
اه حق بیمه از مبلغ یک میلیون ریال متجاوز باشد موسسه هاي نفتی صرف نظر از مبلغ حق بیمه و در مورد سایر بیمه ها هر گ

بیمه صادرکننده موظف است سهم اتکایی بیمه مرکزي ایران را پس از وضع کارمزد منتهی یک هفته بعد از وصول حق بیمه و 
.حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ صدور بیمه نامه پرداخت کند

مه تقسیط شده باشد سهم بیمه مرکزي در هر یک از اقساط حق بیمه یک هفته پس هر گاه در مورد بیمه هاي فوق حق بی-تبصره 
.از وصول و حداکثر تا یک ماه پس از سررسید بایستی پرداخت شود

حق بیمه منظور در صورتحسابهاي واگذاري موسسات بیمه به بیمه مرکزي ایران بایستی براساس نرخهاي تعیین شده -ماده هفت 
.شورایعالی بیمه باشد در تعرفه هاي مصوب

موسسه بیمه واگذارنده میتواند در صورت جلب موافقت قبلی بیمه مرکزي ایران بیمه نامه با نرخهاي کمتر از نرخهاي -تبصره 

۹  



مصوب شورایعالی بیمه صادر کند.هرگاه در مورد اینگونه بیمه ها نرخ حق بیمه و شرایط بیمه بدون موافقت قبلی بیمه مرکزي 
.شده باشد واگذاري قانونی با نرخ و شرایطی است که بیمه مرکزي ایران تعیین خواهد کرد ایران معین

:بیمه مرکزي ایران حق العمل هاي بیمه اتکایی ذیل را به شرکتهاي بیمه منظور خواهد نمود -ماده هشت 

درصد 30حریق 
درصد 5/27حمل و نقل 

درصد 30حوادث و ناخوشی ها 
درصد 25اتومبیل 

درصد 5اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث  بیمه
درهزار سرمایه بیمه شده مشروط براینکه از دو درصد کلیه حق بیمه هاي مدت قرارداد یا از پنجاه درصد  20در سال اول  –عمر 

.حق بیمه سال اول تجاوز نکند

.سال هاي بعد سه درصد حق بیمه

.عمر و حوادث پانزده درصد –جمعی 

خسارت منظور در صورتحسابهاي سه ماهه براي هر مورد براساس ارقام خسارات پرداخت شده به بیمه گذاران و صاحبان  -ماده نه 
 حق الزحمه کارشناسان خود و سایر هزینه هاي متعارف-حقوق در بیمه نامه ها احتساب میشود.موسسه بیمه واگذارنده میتواند 

مربوط به خسارت از قبیل هزینه دادرسی و هزینه داوري را نیز به حساب خسارت منظور کند, ولی احتساب حقوق و مزایاي 
.کارمندانی که در ساعات اداري به امر رسیدگی پرونده هاي خسارات اشتغال دارند بحساب خسارت ممنوع است

ارت و برآورد میزان آن نظارت خواهد کرد. ممکن است در مورد بیمه مرکزي ایران در امر رسیدگی به پرونده خس -ماده ده
خساراتی که میزان آنها بحد معینی نمیرسد از نظارت مزبور صرف نظر شود . حد مزبور در مورد هر یک از رشته هاي بیمه توسط 

.بیمه مرکزي ایران معین خواهد شد

ضوع ماده هشت هر یک از موسسات بیمه را در سودي که از مجموع بیمه مرکزي ایران عالوه بر حق العمل هاي مو -ماده یازده 
:معامالت آنها در سا ل بوده به میزان سی درصد شرکت خواهد داد. حساب سود مزبور بطریق ذیل بعمل خواهد آمد

  :درآمد

اندوخته حق بیمه هاي سال قبل-1
اندوخته خسارات معوقه سال قبل-2
الحق بیمه هاي دریافتی در مدت س-3

:هزینه

حق العمل هاي موضوع ماده هشت -1
خسارات پرداخت شده-2
پنج درصد از حق بیمه بعنوان هزینه بیمه گر اتکایی-3
اندوخته حق بیمه ها-4
اندوحته خسارات-5
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 .وجوهی که براي استهالك زیان احتمالی سال یا سالهاي قبل بحساب منظور شده -6

:در این ماده به میزان ذیل تعیین خواهد شداندوخته حق بیمه هاي مذکور  -تبصره 

درصد 40حوادث  –اتومبیل  -حریق 
درصد 20حمل و نقل 

.طبق ذخیره ریاضی –عمر 

1/1آئین نامه شماره 
1اصالح ماده یک آئین نامه شماره 
.راجع به نحوه واگذاري بیمه هاي اتکایی اجباري و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن 1مقررات مکمل آئین نامه شماره 

شوراي عالی بیمه به شرح زیر اصالح  1آئین نامه شماره  1تصویب نمود که ماده  9/9/1371شوراي عالی بیمه در جلسه مورخ 
:گردد

:ماه صورتهاي زیر را براي بیمه مرکزي ایران ارسال دارندموسسات بیمه بایستی منتهی تا دو ماه پس از انقضا هر  –ماده یک 

صورت بیمه نامه هاي صادره ظرف ماه-1
صورت تغییرات حاصله ظرف ماه در بیمه نامه هاي موجود -2
صورت خسارات پرداخت شده-3

.صورتهاي فوق طبق نمونه اي که بیمه مرکزي ایران معین میکند تنظیم و ارسال خواهد شد

2/1امه شماره آئین ن
1آئین نامه شماره  4اصالح ماده 

آئین نامه شماره یک شوراي عالی بیمه بشرح زیر اصالح  4تصویب نمود که ماده  21/10/1371شوراي عالی بیمه در جلسه مورخ 
:گردد

صورتحساب نسبت به موسسات بیمه واگذارنده و بیمه مرکزي ایران موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت  - 4ماده 
تسویه بدهی خود اقدام نمایند.در غیر اینصورت کارمزد هاي بیمه اتکایی اجباري مصوب قطعیت نخواهد یافت و هر ماه تاخیر در 
تسویه بدهی از سوي بیمه مرکزي ایران و موسسات واگذارنده به ترتیب موجب افزایش یا کاهش کارمزدهاي مصوب به میزان دو 

.حساب خواهد بوددرصد مانده صورت

اختالف حساب تا ده درصد مانده بدهی موجب عدم پرداخت مانده صورتحساب نبوده و اینگونه موارد پس از قطعیت در  -1تبصره 
اولین صورتحساب سه ماهه منظور میگردد. وجود اختالف حساب بهرحال موجب عدم پرداخت آن میزان از بدهی که مورد توافق 

.بدهکار است نمی باشد
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.افزایش یا کاهش مندرج در این ماده در محاسبات مشارکت در منافع منظور نخواهد شد -2تبصره 

3/1آئین نامه شماره 
2/1آئین نامه شماره  4به ماده  3افزودن تبصره 

:تصویب نمود 2/1آیین نامه شماره  4ماده  3متن زیر را بعنوان تبصره  1/11/1375شوراي عالی بیمه در جلسه مورخ 

در مواقعی که شرکتهاي بیمه نسبت به بدهی خود پس از اعمال مفاد ماده مزبور اقدام نموده و یا با بیمه مرکزي ایران  -3تبصره 
بمنظور تسویه به تفاهم رسیده باشند, بیمه مرکزي ایران میتواند تمام یا قسمتی از وجوه حاصل از اعمال این ماده را برگشت دهد 

.ایدو یا مهلت را تمدید نم

4/1نامه شماره  آیین
هاي اتکایی اجباري و میزان کارمزد و مشارکت در سود نامه نحوه واگذاري بیمه مکمل آیین

هاي اتکایی اجباري و میزان  نامه نحوه واگذاري بیمه آیین 9تصویب نمود ماده  17/4/1386شوراي عالی بیمه در جلسه مورخ 
:شرح زیر اصالح گرددبه  )1کارمزد و مشارکت در سود (شماره 

گذاران و صاحبان  هاي سه ماهه براي هر مورد بر اساس ارقام خسارات پرداخت شده به بیمه ـ خسارت منظور در صورتحساب9ماده 
هاي متعارف مربوط به  الزحمه کارشناسان خود وسایر هزینه تواند حق شود. مؤسسه بیمه واگذارنده می ها احتساب می حقوق در بیمه

را نیز به حساب خسارت  )از قبیل خسارات دادرسی، هزینه داوري و خسارت تأخیر انجام تعهد (خسارت تأخیر در تأدیهخسارت 
هاي خسارات اشتغال دارند به  منظور کند، ولی احتساب حقوق و مزایاي کارمندانی که در ساعات اداري به امر رسیدگی پرونده

 .حساب خسارت ممنوع است

 2آیین نامه شماره 

 )27/1/51تعیین انواع معامالت بیمه و شرائط عمومی بیمه نامه ها (تاریخ تصویب 

قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري آیین نامه زیر را که مشتمل بر پنج  17از ماده  3شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
:تصویب نمود 1351فروردین ماه  27ماده است در جلسه مورخ 

:انواع معامالت بیمه که موسسات بیمه کشور مجاز به صدور بیمه نامه براي آن هستند عبارتند از –ماده یک 

انواع بیمه هاي زندگی -1
انواع بیمه هاي حوادث شخصی -2
بیمه هاي درمانی -3
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بیمه آتش سوزي و خطرات تابعه آن از قبیل انفجار , دزدي, زلزله و سیل و سقوط هواپیما -4
ربريبیمه با -5
بیمه وسائط نقلیه آبی و مسئولیت مدنی مربوط به آن -6
بیمه هواپیما و مسئولیت مدنی مربوط به آن -7
بیمه اتومبیل و مسئولیت مدنی مربوط به آن -8
بیمه مسئولیت هاي مدنی عمومی -9

بیمه مسئولیت هاي حرفه اي  -10
مدنی مربوط به آنبیمه هاي تمام خطر مقاطعه کاري و نصب و مسئولیت  -11
بیمه پول در صندوق و در حین حمل -12
بیمه صداقت و امانت کارمندان -13
بیمه هاي مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و صنایع وابسته  -14

 "شرائط عمومی بیمه نامه هاي آتش سوزي و باربري و بدنه اتومبیل که توسط سندیکاي بیمه گران ایران تهیه شده فعال –ماده دو 
.مورد تایید شوراي عالی بیمه است

موسسات بیمه میتوانند بیمه نامه هاي زندگی و حوادث شخصی و تمام خطر مقاطعه کاري را طبق شرائط عمومی بیمه  –ماده سه 
.نامه هاي مورد عمل فعلی خود صادر نمایند

نی دارندگان وسائط نقلیه موتوري را طبق شرائط موسسات بیمه می توانند بیمه نامه هاي بیمه اجباري مسئولیت مد –ماده چهار 
.عمومی بیمه نامه هاي متحدالشکل مورد عمل فعلی صادر نمایند

در مورد سایر انواع بیمه موسسات بیمه قبل از صدور بیمه نامه موافقت بیمه مرکزي ایران را در مورد شرائط عمومی  –ماده پنج 
 بیمه نامه ها جلب خواهند کرد.

 3ه شماره آیین نام

 20ملغی شدو آئین نامه شماره  28/11/85درتاریخ ()27/1/51تعیین میزان کارمزد و حق بیمه (تاریخ تصویب 
 )جایگزین آن شده

ماده  12قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري آیین نامه زیر را که مشتمل بر  17از ماده  4شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
:تایید نمود 1351فروردین ماه  27و یک تبصره است و در حال حاضر مورد عمل موسسات بیمه کشور است در جلسه مورخ 
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:حداکثر کارمزد قابل پرداخت توسط موسسات بیمه براي بیمه هاي آتش سوزي عبارتست از –ماده یک 

تعیین میزان کارمزد وحق بیمه رشته آتش سوزي درصدازحق بیمه وصول شده 
%27در مورد نمایندگان کل موسسات بیمه 

%20در مورد دالل هاي بیمه 
%18در مورد کارمندان موسسات بیمه 

%16در مورد بیمه گذاران بعنوان تخفیف 

:ي بیمه هاي باربري کاال عبارتست ازحداکثر کارمزد قابل پرداخت توسط موسسات بیمه برا –ماده دو 

درصدازحق بیمه وصول شده تعیین میزان کارمزدوحق بیمه رشته باربري
در مورد نمایندگان کل موسسات بیمه 26%
در مورد دالل هاي بیمه 20%
در مورد کارمندان موسسات بیمه  18%
در مورد بیمه گذاران بعنوان تخفیف 16%

:قابل پرداخت توسط موسسات بیمه براي بیمه هاي حوادث شخصی عبارتست ازحداکثر کارمزد  –ماده سه 

درصد حق بیمه وصول شده تعیین میزان کارمزدوحق بیمه رشته حوادث
در مورد نمایندگان کل موسسات بیمه 26%
در مورد دالل هاي بیمه 20%
در مورد کارمندان موسسات بیمه  18%
فیف در مورد بیمه گذاران بعنوان تخ 16%

حداکثر کارمزد قابل پرداخت توسط موسسات بیمه براي بیمه هاي بدنه اتومبیل به نمایندگان کل و دال لها و  –ماده چهار 
:کارمندان موسسات بیمه عبارتست از

درصد حق بیمه وصول شده کارمزد قابل پرداخت بیمه بدنه اتومبیل 
در مورد اتومبیل هاي سواري  15%
ريدر مورد بارب 15%
در مورد ماشین آالت ساختمانی 15%
در مورد اتوبوس 10%

درصد حق بیمه وصول شده بعنوان هزینه صدور بیمه نامه قابل  5به نمایندگان کل عالوه بر کارمزد هاي فوق حداکثر  –تبصره 
پرداخت است

درصد حق 5/7در مورد بیمه اجباري مسئولیت دارندگان اتومبیل حداکثر مبلغی که بواسطه هاي بیمه پرداخت میشود  –ماده پنج 

۱٤  



بیمه وصول شده خواهد بود
تعیین خواهد شد تا تعیین نرخ کارمزد براي این بیمه ها توسط  "در مورد سایر انواع بیمه نرخ کارمزد متعا قبا –ماده شش 

مزد در هر مورد با توافق بین موسسه بیمه و واسطه بیمه معین خواهد شدشورایعالی بیمه کار
سندیکاي بیمه  1344حق بیمه در بیمه هاي آتش سوزي براساس نرخهاي تعرفه بیمه آتش سوزي مصوب آبان ماه  –ماده هفت 

گران ایران معین میشود
سندیکاي بیمه گران  1344بیمه باربري مصوب تیر ماه  حق بیمه در بیمه هاي باربري کاال براساس نرخهاي تعرفه –ماده هشت 

ایران معین میشود
سندیکاي بیمه گران  1347حق بیمه در بیمه هاي بدنه اتومبیل براساس نرخهاي تعرفه بیمه اتومبیل مصوب خرداد ماه  –ماده نه 

.ایران معین میشود

شوراي عالی بیمه معین خواهد شد تا تعیین نرخهاي حق توسط  "حق بیمه در بیمه هاي حوادث شخصی و عمر بعدا –ماده ده 
بیمه , بیمه نامه هاي صادره توسط .موسسات بیمه براساس نرخهاي موردعمل فعلی آنها معتبرخواهدبود

در مورد بیمه اجباري مسئولیت صاحبان اتومبیل نرخهاي مصوب مورد عمل فعلی مورد تایید شورایعالی است –ماده یازده 
 در مورد سایر انواع بیمه براساس توافق بین موسسه بیمه صادرکننده بیمه نامه و بیمه مرکزي ایران عمل خواهد شد. –ده ماده دواز

 4آیین نامه شماره 

 )24/5/51آیین نامه ودایع موسسات بیمه خارجی (تاریخ تصویب 

ماده و سه  6قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري آیین نامه زیر را که مشتمل بر  46شوراي عالی بیمه در اجراي ماده 
:تصویب نمود 24/5/1351تبصره است در جلسه مورخ 

نمایندگی هر یک از موسسات بیمه خارجی در ایران مکلف است براي هر یک از دو رشته بیمه هاي زندگی و سایر انواع  -1ماده 
یا معادل آن از ارزهاي مورد قبول بانک مرکزي ایران نزد بیمه مرکزي ایران تودیع  )دالر (پانصد هزار دالر  500000بیمه مبلغ 

.نماید

نمایندگی هر یک از موسسات بیمه خارجی باید حداکثر چهار ماه پس از انقضا دوره مالی خود ترازنامه و حساب سود و  -2ماده 
سال به سال خود را برودیعه مزبور اضافه کند تا ودیعه هر یک از دو رشته مزبور  )ژه زیان خود را تنظیم و درآمدهاي (سود وی

.حداقل به دو برابر مبلغ مندرج در ماده یک آیین نامه برسد. افزایش ودیعه مازاد بر مبالغ فوق اختیاري است

مرکزي ایران و بیمه گري عالوه بر هرگونه  قانون تاسیس بیمه 60این آیین نامه طبق ماده  2و  1ودایع مذکور در مواد  -3ماده 
مسولیتهاي دیگر موسسه اصلی و نمایندگی آن تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران , بیمه شدگان , صاحبان حقوق آنان و افراد 

۱٥  



 .ذینفع در بیمه نامه هاي صادره در ایران است

بل استرداد یا تامین یا توقیف نمیباشد. در صورت انحالل این آیین نامه به هیچ وجه قا 2و 1ودایع مذکور در مواد  -4ماده 
نمایندگی و یا ورشکستگی یا انحالل موسسه اصلی بیمه با نظر بیمه مرکزي ایران طبق مفاد قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و 

 .بیمه گري وسایر مقررات جاري رفتار خواهد شد

این آیین نامه در صورت ورشکستگی یا انحالل موسسه اصلی یا انحالل نمایندگی در درجه  2و  1ودایع مذکور در مواد  –تبصره 
اول صرف تصفیه حقوق و مطالبات بیمه گذاران , بیمه شدگان , صاحبان حقوق و افراد ذینفع در بیمه نامه هاي صادره در ایران با 

 .شد قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري خواهد 60رعایت ماده 

 .بیمه مرکزي ایران به ودایع مذکور بهره اي پرداخت نخواهد کرد -5ماده 

این آیین نامه نمایندگی هر یک از موسسات بیمه خارجی مکلف است حسابهاي ساالنه نمایندگی  2در اجراي دستور ماده  -6ماده 
ن رسمی منتخب بیمه مرکزي ایران حسابرسی را به هزینه خود وسیله حسابدار یا حسابداران رسمی مندرج در فهرست حسابدارا

 .کرده و ترازنامه و حساب سود وزیان ساالنه نمایندگی را به تایید حسابدار مذکور برساند

 .فهرست اسامی حسابداران رسمی مذکور وسیله بیمه مرکزي ایران به نمایندگی موسسات بیمه خارجی ابالغ خواهد شد -1تبصره 

ش هاي حسابدار یا حسابداران مذکور و ضمائم آنها بایستی وسیله نمایندگی موسسات بیمه خارجی به یک نسخه از گزار -2تبصره 
 .بیمه مرکزي ایران تسلیم شود

 

 

 5آیین نامه شماره 

مصوب شوراي عالی بیمه معین نشده  1آیین نامه مربوط به تعیین کارمزد انواع بیمه که در آیین نامه شماره 
 )16/10/51است (تاریخ تصویب 

 

نرخ کارمزد بیمه اتکایی اجباري انواع بیمه را که در آیین نامه شماره یک  1351دي ماه  16شوراي عالی بیمه در جلسه مورخ 
تعیین نشده است بشرح ذیر در چهار ماده و یک  "نحوه واگذاري بیمه هاي اتکایی اجباري و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن "

 :ایدتبصره تصویب می نم

در مورد بیمه هایی که موسسه بیمه صادر کننده بیمه نامه کلیه هفتاد و پنج درصد مازاد سهمیه اتکایی اجباري را در  –ماده یک 
 :تعهد خود نگه میدارد نرخ کارمزد قابل پرداخت بشرح زیر تعیین میشود

 
   به درصد

 بیمه وسائط نقلیه آبی و مسئولیت هاي مدنی مربوط به آن  15

۱٦  

 



  بیمه هواپیما و مسئولیت هاي مدنی مربوط به آن  15

  بیمه هاي مسئولیت مدنی عمومی  25

  اي بیمه هاي مسئولیت هاي مدنی حرفه  20

 بیمه هاي تمام خطر مقاطعه کاري و نصب و شکست ماشین آالت  20

 بیمه پول در صندوق و در حین حمل  20

 بیمه صداقت و امانت کارمندان  20

 بیمه عدم النفع (بصورت بیمه مستقل 20

 بیمه هاي مربوط به اکتشاف و استخراج نفت  10

 ) بیمه دزدي با شکست حرز (بصورت بیمه مستقل  20
 ) بیمه شکست شیشه (بصورت بیمه مستقل  30

 

کارمزد بر منافع بیمه هاي فوق مشمول ماده یازده آیین نامه شماره یک مصوب شوراي عالی بیمه باضافه پنج درصد  –ماده دو
 .خواهد بود

در مورد بیمه هایی که موسسه بیمه صادرکننده بیمه نامه نسبت به مازاد سهمیه بیمه اتکایی اجباري, واگذاري اتکایی  -ماده سه
 . ل پرداخت معادل هفتاد و پنج درصد نرخ کارمزدي است که در این واگذاري اتکایی بدست می آوردانجام میدهد نرخ کارمزد قاب

نرخ کارمزد بر منافع بیمه هاي موضوع ماده سه در هر مورد معادل هفتاد و پنج درصد نرخ کارمزد بر منافعی است که  -ماده چهار
همیه اتکایی اجباري بدست می آورد که با همان شرایط محاسبه خواهد موسسه بیمه صادر کننده نسبت به واگذاري اتکایی مازاد س

 .شد

در مورد بیمه هاي مربوط به خطوط حمل و نقل تجارتی هوایی و دریایی با توجه به وضع خاص این بیمه ها نرخ کارمزد  –تبصره 
ر اینکه کارمزد مربوط از میزان مقرر در با توافق بیمه مرکزي ایران و موسسه صادرکننده بیمه نامه تعیین خواهد شد, مشروط ب

 .ماده سه کمتر نباشد

 

 

 6آیین نامه شماره 

 )24/2/52آیین نامه داللی رسمی بیمه (تاریخ تصویب 

 12ماده و  45قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري آیین نامه زیر را که مشتمل بر  68شوراي عالی بیمه در اجراي ماده 
 :تصویب نمود 24/2/1352تبصره است در جلسه مورخ 

 دالل رسمی بیمه وصدور پروانه –فصل اول 

دالل رسمی بیمه شخصی است که با توجه به مفاد این آیین نامه در مقابل دریافت کارمزد , واسطه انجام معامالت بیمه  -1ماده 

۱۷  

 



بیمه اي می باشد. دالل رسمی بیمه باید داراي پروانه داللی رسمی بین بیمه گذار و بیمه گر بوده و شغل او منحصرا ارائه خدمات 
 .بیمه باشد

فقط می تواند به موسسات بیمه مجاز (مصرح در قانون تاسیس بیمه مرکزي  ,تبصره: دالل رسمی بیمه براي اخذ پوشش بیمه 
 .مراجعه نماید )ایران و بیمه گري 

د و باید طبق قوانین و مقررات جاري معامالت مربوط را در دفاتر قانونی خود دالل رسمی بیمه بازرگان شناخته می شو -2ماده 
 .ثبت نماید

پروانه داللی رسمی بیمه طبق مقررات این آیین نامه از طرف بیمه مرکزي ایران صادر و به اشخاص حقیقی با داشتن -3ماده 
 .این آیین نامه داده میشود 9و  8در مواد و به اشخاص حقوقی با داشتن شرایط مندرج  9و  7شرایط مندرج در مواد 

پروانه داللی رسمی بیمه براي مدت دو سال صادر و تمدید آن براي سالهاي بعد در صورت ارائه اظهارنامه مالیاتی آخرین -4ماده 
 .دوره مالی و وجود شرایط مندرج در این آیین نامه توسط بیمه مرکزي ایران انجام خواهد شد

 .لی رسمی بیمه براي رشته بیمه هاي زندگی و یا سایر انواع بیمه که در آن ذکر شده باشد معتبر استپروانه دال-5ماده 

تبصره : دالل رسمی بیمه که داراي پروانه فعالیت براي رشته بیمه هاي زندگی باشد می تواند بیمه هاي حوادث شخصی را نیز 
 .عرضه نماید

مرکزي ایران تهیه خواهد کرد. در این پروانه مدت اعتبار , غیر قابل انتقال بودن , شماره و پروانه داللی رسمی بیمه را بیمه -6ماده 
شماره و محل صدور شناسنامه , تاریخ تولد, نشانی محل کار و اقامت دالل رسمی بیمه ذکر و عکس دالل  , نام و نام خانوادگی

 .رسمی بیمه به آن الصاق خواهد شد

 :تن پروانه داللی رسمی بیمه باید واجد شرایط زیر باشدشخص حقیقی براي گرف-7ماده 

 تابعیت جمهوري اسالمی ایران -الف 

 اعتقادبه اسالم یایکی دیگر از ادیان رسمی کشور - ب

 . دارابودن بیست و پنج سال سن - پ

اي و یا حداقل لیسانس در داشتن حداقل مدرك لیسانس در رشته بیمه و یا گرایش بیمه اي و شش ماه سابقه کار مفید بیمه  -ت 
 . سایر رشته ها و یکسال سابقه کار مفید بیمه اي

 انجام خدمات وظیفه عمومی با داشتن معافیت قانونی - ث

 . عدم شهرت به نادرستی - ج

چک نداشتن سابقه محکومیت به ارتکاب جنایت یا ورشکستگی تقصیر و کالهبرداري و یا خیانت در امانت و یا دزدي و صدور  -چ 
بی محل و یا اختالس و یا معاونت در یکی از جرائم فوق به گواهی اداره سجل کیفري وزارت دادگستري (ارائه گواهینامه عدم سوء 

 .پیشینه

 . موفقیت در گزینش کتبی و شفاهی بیمه مرکزي ایران - ح

 .گذرانیدن دوره آموزشی و توجیهی بیمه مرکزي ایران و اخذ گواهینامه قبولی - خ

 :شخص حقوقی براي گرفتن پروانه داللی رسمی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد-8هماد

 .بصورت یکی از شرکتهاي مندرج در قانون تجارت به ثبت برسد –الف 

۱۸  

 



 . اساسنامه شرکت به تایید بیمه مرکزي ایران رسیده باشد –ب 

 این آیین نامه باشد 7مدیر عامل شرکت داراي شرایط مندرج در ماده  –پ 

شخص حقیقی یا حقوقی که به عنوان دالل رسمی شناخته می شود باید با نظر بیمه مرکزي ایران تضمینی بصورت وجه  -9ماده 
نقد یا ضمانتنامه بانکی براي هر یک از رشته هاي بیمه هاي زندگی و غیر زندگی نزد بیمه مرکزي ایران تودیع نماید.میزان این 

دالل رسمی بیمه خواهد بود و به هر حال براي هر یک از رشته هاي بیمه هاي زندگی و  )ي تضمین متناسب با حجم کار (پرتفو
 .غیر زندگی براي اشخاص حقیقی کمتر از پنج میلیون ریال و براي اشخاص حقوقی کمتر از ده میلیون ریال نخواهد بود

 .اعتبار پروانه داللی رسمی بیمه باشدمدت تضمین هاي مذکور در این ماده باید معادل سه برابر مدت  -1تبصره 

در صورتیکه شرکتی از بیمه مرکزي ایران پروانه داللی رسمی بیمه اخذ کرده باشد مدیر عامل شرکت مادام که در سمت  -2تبصره 
 .و به نفع خود بعنوان دالل رسمی بیمه فعالیت داشته باشد "مذکور انجام وظیفه می کند نمی تواند شخصا

بیمه شدگان یا صاحبان حقوق آنان و  , این آیین نامه تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران 9مین مذکور در ماده تض -10ماده 
یا افراد ذینفع در بیمه نامه ها و بیمه گران با حق رجحان نسبت به سایر بستانکاران دالل رسمی بیمه می باشد و در میان آنها حق 

 .تقدم با بیمه عمر است

این آیین نامه پس از ارائه مفاصا حساب عملیات مربوط به داللی رسمی بیمه با نظر  9رداد تضمین مندرج در ماده است -11ماده 
 .بیمه مرکزي ایران و با رعایت قانون راجع به دالالن و سایر مقررات و قوانین جاري خواهد بود

صوصی که بوسیله بیمه مرکزي ایران تهیه و در دسترس تقاضاي صدور پروانه داللی رسمی بیمه باید روي نمونه هاي مخ -12ماده 
 .متقاضی قرار میگیرد نوشته شود و به ضمیمه مدارك زیر به بیمه مرکزي ایران تسلیم گردد

 . رونوشت مصدق یا فتوکپی شناسنامه -الف

 . رونوشت مصدق یا فتوکپی دفترچه پایان خدمت وظیفه عمومی یا برگ یا مستند معافیت قانونی -ب

 .دو قطعه عکس -پ

 . این آیین نامه 7مدارك مندرج در بندهاي ت و چ ماده  -ت

تعهد نامه دائر بر این که اسرار طرفین معامله را محفوظ داشته و افشاء ننماید و با رعایت اصول معمول و متداول داللی و بر  -ث
گفتار و یا عملی که موجب اشتباه بیمه گذار و یا بیمه  طبق قانون و مقررات موضوعه رفتار نموده و از هر نوع اظهار خالف واقع یا

 .گر شود , خودداري کند

رسیدگی به درخواست پروانه داللی رسمی بیمه و سایر تکالیف مقرر در این آیین نامه به بیمه مرکزي ایران واگذار می  -13ماده 
 .شود

صدور آن چهار بار در سال و در ماههاي اردیبهشت , رسیدگی به درخواست متقاضیان پروانه داللی رسمی بیمه و  -14ماده 
 .شهریور , آذر و بهمن خواهد بود

 
 تکالیف دالل رسمی بیمه –فصل دوم 

دالل رسمی بیمه باید تکالیف مقرر در قانون تجارت و آیین نامه هاي مربوط و قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه  -15ماده 
لی بیمه و دستورالعمل هاي بیمه مرکزي ایران و قانون راجع به دالالن را رعایت نموده و بر گري و آیین نامه مصوب شوراي عا

۱۹  

 



 .قانون راجع به دالالن * با او رفتار خواهد شد 8خالف آنها عملی انجام ندهد و در صورت تخلف بر طبق ماده 

الف مقررات مربوط به داللی است مورد تعقیب هر داللی که معلوم شود عمل او معموال بر خ –قانون راجع به دالالن  8ماده *
این قانون معین می شود واقع و از شغل داللی براي مدتی که از سه ماه کمتر و از یکسال بیشتر  11مقامی که به موجب ماده 

ورد تغقیب قرار نباشد ممنوع و پروانه او ابطال می شود و این مانع نیست که دالل طبق قوانین جرائی یا حقوقی در دادگاه صالح م
 .گرفته و به مجازات قانونی با تادیه خسارات وارده محکوم گردد

دالل رسمی بیمه باید عالوه بر دفاتر قانونی دفاتر مخصوصی هم طبق نظر بیمه مرکزي ایران داشته باشد که معامالت  -16ماده 
 .مرکزي ایران مهر و پلمپ خواهد شدمربوط به داللی خود را در آن ثبت کند . صفحات دفاتر مزبور از طرف بیمه 

بیمه مرکزي ایران میتواند هر موقع که الزم بداند دفاتر دالل رسمی بیمه را مورد بازرسی قرار دهد و توضیحات الزم را  –تبصره 
 .نیز بخواهد

ریاب ها و کارکنان خود دالل رسمی بیمه مسئول عملیات و جبران خسارات ناشی از تقصیر , غفلت و یا قصور خود و بازا -17ماده 
 .در امور مربوط به داللی بیمه میباشد

این آیین نامه طبق سند  9دالل رسمی بیمه اعم از شخص حقیقی یا حقوقی پس از سپردن تضمین مندرج در ماده  -18ماده 
این  10توجه به مدلول ماده رسمی و ضمن عقد خارج الزم باید به بیمه مرکزي ایران وکالتی بدهد که بیمه مرکزي ایران بتواند با 

آیین نامه , بنا به تشخیص خود براي جبران خسارات وارده ناشی از تقصیر و یا غفلت و یا قصور دالل و یا بازاریاب ها و یا کارکنان 
 .وي از تضمین مذکور استفاده نماید

ود بدست می آورد . در صورت افشاء غیر دالل رسمی بیمه ملزم به حفظ اسرار و اطالعاتی است که به مناسبت شغل خ -19ماده 
 .مجاز این اسرار , بیمه مرکزي ایران میتواند نسبت به عدم تجدید یا لغو پروانه داللی رسمی بیمه او اقدام نماید

ذار دالل رسمی بیمه مکلف است تمام اطالعات الزم درباره بیمه مورد پیشنهاد و نیز نرخ حق بیمه مربوط را براي بیمه گ -20ماده 
ر خود تشریح و به او ارائه و اعالم نماید و بیمه نامه را برابر با نیاز و شرایط و پیشنهادات بیمه گذار از بیمه گر اخذ نماید و در غی

 .اینصورت مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود

نرخ تعیین نشده باشد موسسه بیمه قبال نرخ حق بیمه برابر با تعرفه مصوب شوراي عالی بیمه خواهد بود و در مواردي که  :تبصره 
 . نرخ را از بیمه مرکزي ایران اخذ و در اختیار دالل رسمی بیمه خواهد گذاشت

دالل رسمی بیمه حق ندارد حق بیمه را نقدي یا ضمن چک بانک در وجه حامل و یا بنام خود دریافت کند مگر این که  -21ماده 
 .داشته باشد از طرف بیمه گر اجازه نامه کتبی معتبر

 . تبصره : هر گاه دالل رسمی بیمه بر خالف دستور این ماده عمل نماید , در مقابل بیمه گذار و بیمه گر مسئول خواهد بود

دالل رسمی بیمه حق دریافت خسارت از بیمه گر را ندارد و موسسات بیمه موظفند خسارت را در وجه بیمه گذار و یا  -22ماده 
 .رد پرداخت نمایندذینفع یا به حواله ک

 .دالل رسمی بیمه حق ندارد از خسارتی که بیمه گر به بیمه گذار می پردازد مبلغی به هر عنوان دریافت دارد -23ماده 

 .دالل رسمی بیمه مسئول صحت امضاي بیمه گذار که ذیل پیشنهاد بیمه را امضاء می نماید خواهد بود -24ماده 

رقابت مکارانه و ناسالم با دالل یا دالالن رسمی بیمه دیگر و از انجام تبلیغات سوء علیه  دالل رسمی بیمه باید از -25ماده 
 .موسسات بیمه خودداري کند
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دالل رسمی بیمه مکلف است نشانی محل کار و سکونت خود را به بیمه مرکزي ایران اعالم نماید و در صورت تغییر  -26ماده 
 .ید خود را اطالع دهدمحل کار و یا سکونت بالفاصله نشانی جد

دالل رسمی بیمه موظف است هر شش ماه یکبار گزارش عملیات و هر سال یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان  -27ماده 
 .ساالنه خود را به بیمه مرکزي ایران تسلیم دارد

 تکالیف موسسات بیمه –فصل سوم 

بعنوان دالل بیمه در صورتیکه فاقد پروانه داللی رسمی بیمه است ممنوع قبول بیمه از طرف موسسات بیمه از هر شخص  -28ماده 
 .می باشد

موسسات بیمه موظفند نام و شماره پروانه دالل رسمی بیمه را در بیمه نامه اي که بنا به پیشنهاد او صادر می شود ذکر  -29ماده 
 .نمایند

مجاز به دریافت حق بیمه باشد در اینصورت پرداخت حق بیمه  در صورتیکه دالل رسمی بیمه از طرف موسسه بیمه اي -30ماده 
 .به دالل رسمی بیمه در حکم پرداخت حق بیمه به موسسه بیمه بوده و موسسه بیمه مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود

پیشنهاد شده است از  موسسه بیمه نمی تواند بیمه اي را که وسیله دالل رسمی بیمه به آن موسسه یا نماینده موسسه -31ماده 
طریق مستقیم یا وسیله نماینده خود قبول نماید مگر این که بیمه گذار انصراف خود را از صدور بیمه نامه از طریق دالل رسمی 

بیمه کتبا اعالم دارد, در اینصورت موسسه بیمه یا نماینده موسسه نمی تواند تخفیفی براي بیمه گذار منظور نموده و یا به وي 
 .ت کندپرداخ

اگر دالل رسمی بیمه پیشنهاد بیمه گذار خود را به موسسه بیمه یا نماینده موسسه تسلیم دارد موسسه بیمه یا نماینده  -32ماده 
 .موسسه مزبور نمی تواند همان بیمه را از دالل رسمی بیمه دیگري قبول کند مگر با دستور صریح و کتبی بیمه گذار

پیشنهاد دالل رسمی بیمه اي را رد نماید نمی تواند همان بیمه را با همان شرایط از دالل رسمی  در صورتیکه بیمه گري -33ماده 
 .بیمه دیگري قبول کند

 .اگر براي بیمه اي چند دالل رسمی بیمه نرخ و شرایط خواسته باشند موسسه بیمه باید در کمال بی طرفی عمل نماید -34ماده 

 .سمی بیمه را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت حق بیمه پرداخت خواهد نمودموسسه بیمه کارمزد دالل ر -35ماده 

 .تبصره : میزان کارمزد دالالن رسمی بیمه طبق مقررات مصوب شوراي عالی بیمه می باشد

رسمی بیمه نیز چنانچه تغییراتی در بیمه نامه داده شده باشد و این تغییرات باعث افزایش حق بیمه گردد, کارمزد دالل  -36ماده 
به همان نسبت افزایش خواهد یافت و در صورتیکه به علل منطقی و قابل قبول , بیمه نامه فسخ و یا باطل شود و یا مبلغ حق بیمه 

تقلیل یابد کارمزد دالل رسمی بیمه نیز به همان نسبت کاهش داده شده یا برگشت داده خواهد شد. موسسه بیمه باید این 
 .ل رسمی بیمه مربوط اطالع دهدتغییرات را به دال

بیمه نامه هایی که به پیشنهاد دالل رسمی بیمه صادر می شود پرتفوي دالل رسمی بیمه خواهد بود و موسسات بیمه  -37ماده 
 .حقوق دالل رسمی بیمه را به نسبت پرتفوي او در حدود عرف و اصول جاري بیمه رعایت خواهند نمود

واند پرتفوي خود را با نظر بیمه مرکزي ایران و اطالع بیمه گران مربوط به دالل رسمی بیمه دالل رسمی بیمه می ت –تبصره 
 .دیگري انتقال دهد

 مقررات مختلف –فصل چهارم 
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 .مرجع رسیدگی به تخلفات دالل رسمی بیمه از مقررات این آیین نامه بیمه مرکزي ایرا ن می باشد -38ماده 

رسمی بیمه در مرجع فوق الذکر مانع از این نخواهد بود که در دادگاههاي عمومی تخلفات  در هر حال رسیدگی به تخلفات دالل
 .دالل رسمی بیمه طبق قوانین جزائی و یا مدنی مورد تعقیب قرار گیرد

ی صدور و لغو پروانه داللی رسمی بیمه در هر مورد توسط بیمه مرکزي ایران به موسسات بیمه و سندیکاي دالالن رسم -39ماده 
 .بیمه اعالم خواهد شد و در یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشار محل نیز درج خواهد گردید

 :پروانه داللی رسمی بیمه در موارد زیر لغو می شود -40ماده 

 . به درخواست دالل رسمی بیمه -الف

 .در صورت معروفیت به فساد اخالق -ب

یا از طرف دالالن رسمی بیمه از عملیات دالل رسمی بیمه به بیمه مرکزي  در صورتیکه شکایتی از طرف بیمه گذار یا بیمه گر -پ
 .ایران واصل شود و مورد شکایت در بیمه مرکزي ایران تایید گردد

 . در صورت عدم اجراي مقررات این آیین نامه و تایید آن در بیمه مرکزي ایران -ت

نه داللی , بدون عذر موجه مورد تشخیص بیمه مرکزي ایران در صورتیکه دالل رسمی بیمه تا دو سال پس از صدور پروا -ث
 .عملیات خودراشروع نکرده باشد

در صورت فوت یا حجر دالل رسمی بیمه , بیمه مرکزي ایران خارج از نوبت به وضع دالل متوفی یا محجور رسیدگی  -1تبصره 
 .خواهد کرد

پس از لغو پروانه داللی رسمی بیمه  11و  10شرایط مقرر در مواد این آیین نامه با رعایت  9تضمین مذکور در ماده  -2تبصره 
 .مسترد خواهد شد

در صورت محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و یا کاله برداري و یا خیانت در امانت و یا دزدي و یا  -41ماده 
 .داللی رسمی بیمه لغو خواهد شدصدورچک بالمحل و یا اختالس و یا معاونت در یکی از جرایم فوق , پروانه 

 .در صورت فقدان پروانه داللی رسمی بیمه عنداالقتضاء , المثنی از طرف بیمه مرکزي ایران صادر خواهد شد -42ماده 

نسبت به مواردي که در این آیین نامه پیش بینی نشده است دالل رسمی بیمه تابع قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و  -43ماده 
 .ي و قانون تجارت و قانون راجع به دالالن و سایر قوانین مربوط و عرف بیمه خواهد بودبیمه گر

مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره و کارکنان شاغل شرکتهاي بیمه و بیمه مرکزي ایران در زمان اشتغال نمی توانند به  -44ماده 
 .عنوان دالل فعالیت نمایند

 .وجب لغو پروانه داللی رسمی مربوط خواهد شدتبصره : عدم رعایت مفاد این ماده م

 .نام داللی رسمی بیمه باید از نامهاي ایرانی انتخاب شود -45ماده 

 1/6آئین نامه شماره 

 9و قسمت اول ماده  7اصالح بند ت از ماده 

تصویب نمود, بند  15/12/1373قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري در جلسه مورخ  68شوراي عالی بیمه در اجراي ماده 
 :شوراي عالی بیمه بشرح زیر اصالح شود 6آیین نامه شماره  7از ماده  "ت "

سال سابقه کار مفید بیمه اي یا حداقل لیسانس و یک سال سابقه کار مفید بیمه اي و  4دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم با 
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 ماه سابقه کار مفید بیمه اي 6و  یا حداقل لیسانس در رشته بیمه و یا گرایش بیمه

 2/6آیین نامه شماره 

 9و قسمت اول از ماده  7اصالح بند ح از ماده 

تصویب نمود, که  25/10/1374قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري در جلسه مورخ  68شوراي عالی بیمه در اجراي ماده 
 :شوراي عالی بیمه به ترتیب و شرح زیر اصالح شود 6اره آیین نامه شم 9و قسمت اول از ماده  7بند ح از ماده 

موفقیت در آزمون کتبی و شفاهی بیمه مرکزي ایران (بازنشستگان صنعت بیمه که حداقل پنج سال در بخشهاي فنی بیمه  – ح
 .اي خدمت نموده باشند از آزمون معاف هستند

شناخته می شود باید با نظر بیمه مرکزي ایران تضمینی به شخص حقیقی یا حقوقی که به عنوان دالل رسمی بیمه  -9ماده 
صورت وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا بیمه نامه مناسب براي هر یک از رشته هاي بیمه هاي زندگی و غیر زندگی نزد بیمه مرکزي 

 .ایران تودیع نماید

 )مفاد بقیه ماده به قوت خود باقی است(

 3/6آیین نامه شماره 

 6امه شماره مکمل آیین ن

تصویب نمود عبارت  8/7/1382قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري در جلسه مورخ  68شوراي عالی بیمه در اجراي ماده 
 :حذف گردیده و متن زیر به انتهاي آن اضافه شود 6نامه شماره   آئین 1داخل پرانتز تبصره ماده 

بیمه مرکزي ایران در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد جمهوري اسالمی ایران مؤسسه بیمه مجاز مؤسسه اي است که با مجوز »
 «.نماید تأسیس گردیده و در چارچوب پروانه صادره فعالیت می

 4/6آیین نامه شماره 

 6مکمل آیین نامه شماره 

آیین نامه  12/2/1385قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري در جلسه مورخ  17ماده  5شوراي عالی بیمه براساس بند 
 .را لغو نمود 15/12/1373مصوب جلسه مورخ  1/6شماره 

 

 

 7آیین نامه شماره 

 )7/3/52تاریخ تصویب ) 3و  1مقررات مکمل آیین نامه هاي شماره 

و  نحوه واگذاري بیمه هاي اتکایی اجباري( 1بمنظور تکمیل آیین نامه هاي شماره  7/3/1352شوراي عالی بیمه در جلسه مورخ 
 :مقررات زیر را در سه ماده تصویب نمود )تعیین میزان کارمزد و حق بیمه (3و شماره  )میزان کارمزد و مشارکت در سود آن

ریال و بیمه  000/000/000/1موسسات بیمه باید قبل از صدور بیمه نامه آتش سوزي براي مبلغی بیش از یک میلیارد  -ماده یک 
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ریال و بیمه نامه حوادث شخصی براي هر 000/000/150نامه باربري براي حداکثر هر حمل به ارزش بیش از یکصد و پنجاه میلیون
ریال نظر  000/000/50شخص یا گروهی از اشخاص که باتفاق در یک وسیله نقلیه مسافرت کنند براي مبلغ بیش از پنجاه میلیون 

در مورد نرخ حق بیمه جلب نمایند. هرگاه موسسه بیمه اي در صدور بیمه نامه اي ترتیب مذکور را رعایت  بیمه مرکزي ایران را
نکند بمنظور جلوگیري از زیانی که احتماال به این علت متوجه بیمه مرکزي ایران خواهد شد, بیمه مرکزي ایران میتواند از قبول 

احتمالی مربوط به آن بیمه نامه خودداري نماید و عدم قبول خسارت توسط تمام یا قسمتی از سهم خود از خسارت یا خسارات 
بیمه مرکزي ایران در تعهد موسسه بیمه صادرکننده بیمه نامه در مقابل بیمه گذار و افراد ذینفع در بیمه تاثیري نخواهد داشت . 

ایران به بدهکار حساب موسسه بیمه صادر حق بیمه تمام مدت این بیمه ها در هر صورت براساس نرخ مورد قبول بیمه مرکزي 
 .کننده بیمه نامه منظور خواهد شد

هر گاه موسسه بیمه اي بر خالف مفاد ماده دوازده آیین نامه شماره سه موافقت بیمه مرکزي ایران را در مورد نرخ حق  –ماده دو 
به این علت متوجه بیمه مرکزي ایران خواهد شد,  "بیمه قبل از صدور بیمه نامه جلب نکند بمنظور جلوگیري از زیانی که احتماال

بیمه مرکزي ایران میتواند از قبول تمام یا قسمتی از سهم خود از خسارت یا خسارات احتمالی مربوط به آن بیمه نامه خودداري 
یمه گذار و افراد ذینفع نماید و عدم قبول خسارت توسط بیمه مرکزي ایران در تعهد موسسه بیمه صادر کننده بیمه نامه در مقابل ب

در بیمه تاثیري نخواهد داشت . حق بیمه تمام مدت این بیمه ها در هر صورت براساس نرخ مورد قبول بیمه مرکزي ایران به 
 .بدهکار حساب موسسه بیمه صادر کننده بیمه نامه منظور خواهد شد

ره یک صدور یک یا چند بیمه نامه خود را به موقع ضمن هرگاه موسسه بیمه اي برخالف مفاد ماده یک آیین نامه شما -ماده سه 
ارسال صورتهاي ماهانه به بیمه مرکزي ایران اعالم نکند در مورد این بیمه ها کارمزد واگذاري بیمه اتکایی اجباري مصوب شوراي 

 .عالی بیمه فقط به میزان ده درصد آن قابل پرداخت خواهد بود

بیمه ده روز پس از اخطار بیمه مرکزي ایران از ارسال صورت هاي ماهانه خودداري کند نیز حکم این ماده در مواردي که موسسه 
 .جاري است

 
 7-1آیین نامه شماره 

 7مقررات مکمل آئینامه شماره

 شوراي عالی بیمه 7/3/1371مصوبه جلسه مورخ  7مقررات مربوط به آیین نامه شماره 

 
پس از یک ماه  1371و  1370تصویب نمود آن دسته از بردروهایی که در سالهاي  21/10/1371شوراي عالی بیمه در جلسه مورخ 

اصالح و در  ,اعمال نگردد و صورتحسابهاي تهیه شده بر این اساس "مهلت مقرر به بیمه مرکزي ایران ارسال گردیده است استثنائا
 . عوض کارمزد هاي عادي مصوب شوراي عالی بیمه در آنها منظور گردد

 

 

۲٤  

 



 

 8 نامه شماره آیین

قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري آیین نامه زیر را که  17ماده  4شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 تصویب نمود 20/6/1352ماده است در جلسه مورخ  14مشتمل بر 

 

 .این آیین نامه صادر نمایند موسسات بیمه مکلفند بیمه نامه هاي باربري را براساس مقررات و نرخهاي تعیین شده در-ماده یک 
 :بشرح زیر تعیین میشود )حداقل نرخهاي حق بیمه مربوط به بیمه مستقیم باربري (تعرفه بیمه باربري -ماده دو 

به انضمام خطرهاي عدم تحویل, دزدي , قالب زدگی , آبدیدگی , روغن زدگی , شکست و ریزش 1-بیمه باربري باشرایط دابلیو-الف
  :از کاالهاي دیگر بر حسب نوع کاال و رعایت شرایط مقرر در این آیین نامه به شرح زیر, خسارات ناشی 

نرخ به 
 درصد

 نوع کاال

 5آئینه جام با فرانشیز درصد –نرخها  6
 5با فرانشیز درصد )آئینه (سایر انواع  3
 آجر نسوز 2/1

 آسانسور 4/1

 آگوستیک تایل 7/1

 آلومینیوم بطور ورق 5/1

 گالوانیزه و روغنآهن  2

 ابزار 3/1

 ) ریال هردستگاه 5ر000اتومبیل باري ( درصندوق یا بدون صندوق با فرانشیز 2/1
 درصد 5/1اتومبیل سواري , وانت با فرانشیز  7/1

 اثاثیه و لوازم شخصی 5/2

 اجاق گازي ,نفتی با خراشیدگی و فرورفتگی 5/1

 ادویه جات 2/1

 اشیاء چدنی 5/2

 برقی اطو 3/1

 الکترود 2/1

 ایرانیت 3

 بادام 1

 بادبزن برقی 3/1

 باطري رادیو و چراغ قوه 2/1

۲٥  

 



 درصد کل محموله تا بندر مقصد 1برنج خوراکی با فرانشیز  1/1

 برنج فلز بطور ورق 5/1

 درصد 5بلور آالت با فرانشیز  4

 پارچه هاي ابریشمی 4/1

 پارچه هاي پشمی 4/1

 مشمعی , پالستیکی , مومی و انواع آنپارچه هاي  5/1

 پارچه هاي نخی 2/1

 پالتو , بارانی 4/1

 پشم 1

 پشم شیشه أي 2/1

 پمپ هاي آب و انواع آن 1/1

 پنبه در عدل با خسارت محلی 9/0

 پنبه مصنوعی و الیاف مصنوعی 1

 پنیر 5/1

 )پودر در بشکه (مواد شیمیایی خشک 5/1
 )شیمیایی خشک پودر در کیسه (مواد 8/1
 پوست 6/1

 پیچ و مهره 1/1

 پیله ابریشم 5/1

 پیه و چربیهاي صنعتی 5/1

 تخته سه الیی با شکست 6/1

 ترازوي معمولی 3/1

7/0 
تراکتور و ادوات کشاورزي و کمباین و ماشین آالت راه سازي و ماشینآالت 

 ریال هر دستگاه 5ر000ساختمانی با فرانشیز 

 ترانسفورماتور 3/1

 تفنگ و فشنگ 5/1

 تلویزیون و قطعات منفصله آن 7/1

 تنباکو 2/1

 توتون 2/1

 جاروي برقی 3/1

 چاي ./9

 چرخ خیاطی 5/1

 چوب پنبه 5/1

۲٦  

 



 چینی آالت 5/3

 فله باشد تا بندر مقصد  درصد کل محموله در صورتیکه 1حبوبات با فرانشیز  1/1

 حلب بطور ورق 2

 )خرازیجات (دکمه , روبان , کاله , زیرپوش و نظائر آنها 6/1
 )خشکبار و انواع آن (غیر از بادام 2/1
 خوراك دام از هر نوع 3/1

 )دارو (مایع در شیشه 2
 )دارو (انواع دیگر آن 5/1
 دوچرخه با فرورفتگی 2/1

 )دیگ بخار چدنی (براي شوفاژ 5/1
 دیگ بخار فوالدي 1

 درصد کل محمولهدرصورتی که فله باشد تا بندرمقصد 1ذرت با فرانشیز  1

 رادیو و قطعات منفصله 7/1

 ریش تراش برقی 5/1

 روده 5/2

 روده مصنوعی 7/1

 روغن ترمز و موتور در قوطی 7/1

 روغن خوراکی جامد در قوطی 3/1

 روغن خوراکی مایع در قوطی یا شیشه 7/1

 روغن موتور در بشکه 2

 روکش چوب بصورت ورقه 2

 روي بصورت ورق 5/1

 ساالمبور 2

 سلولوید 7/1

 سنگ سمباده و دیسکهاي سنگ بري 7/1

 سیمان در بشکه آهنی و چوبی 5/1

 درصد 5سیمان در پاکت با فرانشیز  5/2

 شکر 2/1

 شیر کندانسه و شیر خشک 5/1

 درصد 5/1شیشه اتومبیل با فرانشیز  6

 درصد 5/1شیشه جام با فرانشیز  6

 شیشه مسلح 2

۲۷  

 



 صفحه گرامافون 8/1

 ضبط صوت و قطعات منفصله 7/1

 با بارنامه تضمینی )طال (سکه و شمش  1

 ظرف شویی با خراشیدگی و فرورفتگی 4/1

 درصد کل محموله بصورت فله تا بندر مقصد 1غالت با فرانشیز  1

 فرش 2

 فالسک 7/1

 بصورت ورقهفورمیکا  2

 فیبر بصورت ورقه 7/1

 و انواع آن )فیلم (عکاسی , طبی , سینمایی 7/1

 قرمز دانه 3

 )C.K.D) قطعات منفصله اتومبیل از هر قبیل براي مونتاژ 7/0
 )C.K.D) قطعات موتور سیکلت براي مونتاژ 1
 قطعات دوچرخه براي مونتا 1

 قفل 2/1

 قند 2/1

 کابل و انواع آن 1

 کاربن بالك 2/1

 کاغذ 7/1

 کاغذ سمباده 3/1

 کاکائو 5/1

 کاموا 2/1

 کتاب ./9

 کتیرا 2/1

 کپسول اکسیژن خالی 1

 کرك 2/1

 کره 5/1

 کلید و پریز 3/1

 کمپرسور یخچال 3/1

 کنتور آب 2/1

 کنتور برق 7/1

 کنسرو 5/1

 کود شیمیایی در کیسه 2/1

۲۸  

 



 کولر 5/1

 کیسه سیمان 1/1

 , گونی , چتایی و نخ گونی کیسه 1

 گرامافون و قطعات منفصله 7/1

 گردو 2/1

 گریس 7/1

 گلوکز مایع 7/1

 گوشت منجمد 8/1

 الستیک رویی و تویی دوچرخه و موتور سیکلت 2/1

8/0 
السیتک دویی و تویی وسائط نقلیه موتوري از هر قبیل به استثناي دوچرخه و 

 موتور سیکلت

 کائوچوالستیک طبیعی  5/0

 الستیک مصنوعی 8/0

 المپ الکتریکی 7/1

 المپ تصویر تلویزیون 7/1

 المپ فلورسنت 2/2

 لباسشویی با خراشیدگی و فرو رفتگی 4/1

 لوازم آتش نشانی 2/1

 لوازم آرایش و شیشه هاي خالی مربوط به آن 2

 )نظائرآنلوازم آزمایشگاه (لوله هاي آزمایشی , وقوع , انبیق , شیشه و  4
 لوازم الکترونیکی 4/1

 لوازم الکتریکی خانگی 3/1

 لوازم بخاري 2/1

 درصد 5لوازم بهداشتی ساختمان با فرانشیز  3

 لوازم تحریر 5/1

 لوازم تهویه مرکزي 5/1

 لوازم درو پنجره 2/1

 )لوازم سفره (قاشق , چنگال , کارد و غیره 4/1
 جراحی , سینمایی , غیر از لوازم الکتریکیلوازم البراتوار (عکاسی,  9/1

 )لوازم لوله کشی ( سه راه , زانو , شیر و غیره 2/1
 )لوازم نجاري (یراق جات 2/1
 لوازم یدکی کلیه وسائط نقلیه موتوري زمینی 4/1

۲۹  

 



 لوازم یدکی ماشین آالت صنعتی نوع الف 1

 لوازم یدکی ماشین آالت صنعتی نوع ب 2/1

 یدکی ماشین آالت صنعتی نوع جلوازم  4/1

 لوازم یدکی کلیه وسائط نقلیه هوایی 4/1

 درصد 5لوستر با فرانشیز  5/2

 ریالهر دستگاه 5ر000با فرانشیز  ماشین آالت کشاورزي و ساختمان و راه سازي 7/0

 
 : ماشین آالت صنعتی

 –قندسازي  –فیبرسازي  –سیمان  – ذوب فلزات –چدن ریزي  –تراکتور سازي  –پروفیل سازي  –نوع الف : اتومبیل 
 درصد 7/0مقواسازي -مفتول سازي –ماشین سازي  –کاغذ سازي  -کابلسازي

چینی سازي (  –)ریسندگی و بافندگی (از هر قبیل  -بیسکویت سازي  –برنج کوبی  –باطري سازي  –نوع ب :آسانسور سازي 
 –کنتور سازي–کفش سازي–کارتن سازي -قوطی سازي –صابون پزي  –شیرینی پزي  – روغن کشی – )بهداشتی و غیر آن 

 درصد 9/0چاي  -الستیک سازي ماشین آالت کارخانه 

  : نوع ج

 نوع کاال نرخ به درصد

 ماشین آالت الکترونیکی 4/1

 ماشی تحریر و حساب 4/1

 مس بصورت ورق 5/1

 مشروبات در شیشه و بشکه 3

 مشعل 2/1

 مفتول 4/1

 مقره 5/1

 مقوا با پارگی 7/1

 مو 2/1

 )مواد اولیه الستیک سازي (بجز کاربن بالك 1
 مواد پالستیکی در کیسه 7/1

 مواد خوراکی در قوطی 3/1

 کیلویی 100الی  50مواد شیمیایی بدون خطر مایع در بشکه هاي آهنی  2/2

 مواد شیمیایی خطرناك 5/2

 موتورسیکلت با فرورفتگی 4/1

 )خشک کن (سشوارمو  3/1
 میخ و نعلچه 2/1

 میکا بصورت ورقه 7/1

۳۰  

 



 نخ 1

 نسکافه 5/1

 با بارنامه تضمینی )نقره (سکه و شمش  1

 نورافکن 6/1

 ورشو بصورت ورق 5/1

 یخچال برقی و نفتی با خراشیدگی وفرورفتگی 4/1

در کلیه مواردي که در مقابل نرخ حق بیمه در تعرفه فرانشیز معین نشده است , فرانشیز اجباري در صورت وقوع  –فرانشیز .2
خسارت سه درصد میباشد و در مواردیکه تغییر یا حذف فرانشیز مورد نظر باشد موسسات بیمه موظفند نرخ حق بیمه مربوط را از 

اقدام نمایند. منظور از فرانشیز مقداري از خسارت است که در هر صورت بعهده  بیمه مرکزي ایران اخذ و سپس بصدور بیمه نامه
 .بیمه گذار میباشد

در مورد کاالیی که نرخ حق بیمه آن در این تعرفه معین نشده باشد موسسات بیمه موظفند پس از جلب موافقت بیمه مرکزي . 3
زي ایران هر سه ماه یک با ر نرخ حق بیمه اینگونه کاالها را براي ایران درمورد نرخ بصدور بیمه نامه مبادرت نمایند.بیمه مرک

 .تصویب به شوراي عالی بیمه گزارش خواهد کرد
 .در صورتیکه خطري در بیمه نامه استثناء شود براي هرگونه تقلیل نرخ موافقت قبلی بیمه مرکزي ایران باید اخذ شود .4
کور در بند الف این ماده مورد نظر باشد نرخ حق بیمه اضافی توسط بیمه مرکزي در صورتیکه بیمه خطراتی عالوه بر خطرات مذ .5

 .ایران معین خواهد شد
 در هزار 8/2ا بانضمام خطر عدم تحویل از هر طریق  –پی  –بیمه باربري با شرایط اف -ب 
 در هزار 2/4افقط از هر طریق  –پی  –بیمه باربري با شرایط اف -ج 
 در هزار 2کلی کاال در یک مرحله و در نتیجه آتش سوزي بیمه از بین رفتن -د 

نرخهاي مقرر در ماده دو این آیین نامه شامل خطر جنگ نمیباشد , نرخ حق بیمه خطر جنگ باید براساس نرخهاي  - ماده سه
 .دمتداول مراجع صالحه بین المللی که توسط بیمه مرکزي ایران ابالغ میگردد به نرخ حق بیمه مقرر اضافه شو

سال از تاریخ  15نرخ هاي مقرر در ماده دو این آیین نامه در مورد حمل کاال با کشتی هایی اعتبار دارد که بیش از  -ماده چهار
ساخت آن نگذشته باشد در غیر اینصورت باید نرخ حق بیمه اضافی براساس نرخهاي متداول مراجع صالحه بین المللی مربوط به 

 .سن کشتی که توسط بیمه مرکزي ایران ابالغ میگردد به نرخ حق بیمه مقرر اضافه شود
رد حمل کاال با کشتی هاي طبقه بندي شده اعتبار دارد . در غیر نرخ هاي مقرر در ماده دو این آیین نامه در مو - ماده پنج

اینصورت نرخ حق بیمه اضافی باید براساس نرخهاي مراجع صالحه بین المللی که توسط بیمه مرکزي ایران ابالغ می گردد به نرخ 
 .حق بیمه مقرر اضافه شود

شتی هاي بادبانی و نظایر آن حداقل سی درصد بیشتر از و ک )نرخ حق بیمه براي حمل کاال بوسیله بارج (دوبه  –ماده شش 
 .نرخهاي مقرر در ماده دو این آیین نامه خواهد بود

نرخ حق بیمه براي حمل کاال از هر یک از بنادر و جزایر جنوبی ایران به مقصد یکدیگر و یا در منطقه خلیج فارس و  –ماده هفت 
 .صد کمتر از نرخهاي مقرر در ماده دو این آیین نامه خواهد بوددریاي عمان با کشتی هاي طبقه بندي شده سی در

 .نرخ حق بیمه براي حمل کاال بوسیله هواپیما سی درصد کمتر از نرخهاي مقرر در ماده دو این آیین نامه خواهد بود –ماده هشت 
نیست و براي خطر نصب ماشین قبول بیمه تمام خطر نصب ماشین آالت حمل شده ضمن بیمه نامه باربري آن مجاز  - ماده نه

 .آالت حمل شده باید بیمه نامه جداگانه أي صادر شود
اعتبار بیمه نامه هاي صادره براساس نرخهاي مذکور در ماده دو این آیین نامه به محض رسیدن کاال به مقصد تعیین  - ماده ده

۳۱  

 



شده در بیمه نامه نرسد اعتبار بیمه نامه به ترتیب زیر شده در بیمه نامه خاتمه می یابد معهذا در صورتیکه کاال به مقصد تعیین 
 : ادامه خواهد داشت

 . روز پس از تخلیه کاال در بندر مقصد 45در مورد حمل کاال با وسائط نقلیه آبی لغایت  -الف 
 . روز پس از ورود کاال به مرز 45در مورد حمل کاال با وسائط نقلیه زمینی لغایت -ب 
 .روز پس از رسیدن هواپیما به فرودگاه مقصد 30با هواپیما لغایت  در مورد حمل کاال-ج 
 .روز پس از رسیدن کاال به انبار موسسه حمل و نقل در مقصد 8در مورد حمل کاال در داخل کشور لغایت  -د 

می توان با دریافت حق  در صورتیکه قبل از انقضاي مدتهاي باال کاال به مقصد تعیین شده در بیمه نامه نرسیده باشد –ماده یازده 
 .بیمه اضافی به میزان ده درصد نرخ مربوط براي هر پانزده روز یا کسر پانزده روز اعتبار بیمه نامه را تمدید نمود

موسسات بیمه مجاز به صدور بیمه نامه باربري با نرخی کمتر از نرخهاي مقرر و با مدتی بیشتر ازمدتهاي مقرر در این  –ماده دوازده
 . مه نیستند مگر در موارد استثنایی و با جلب موافقت قبلی بیمه مرکزي ایرانآیین نا

در مورد کاالیی که بدون افتتاح اعتبار اسنادي در بانکهاي ایران به کشور وارد میشوند موسسات بیمه می توانند در  –ماده سیزده 
 . متري صادر نمایندهر مورد با موافقت قبلی بیمه مرکزي ایران بیمه نامه براساس نرخهاي ک

 قابل اجرا است. 1352مقررات این آیین نامه از تاریخ اول دي ماه  –ماده چهارده 
 
 
 
 

 8-1 آیین نامه شماره

 
 8شوراي عالی بیمه حداقل نرخ حق بیمه مربوط به بیمه مستقیم باربري تعدادي از کاالهایی که نرخ آنها در آیین نامه شماره 

 :به شرح زیر تصویب نمود 24/2/1353معین نشده است در جلسه مورخ ( تعرفه بیمه باربري(
 

 نوع کاال نرخ به درصد

 آالت موسیقی غیر از ارگ و پیانو 5/2

 آهن نبشی گالوانیزه 2

 درصد 5ارگ با فرانشیز  5/3

 پنبه کوهی 5/1

 درصد 5پیانو با فرانشیز  5/3

 تور چراغ 2/1

 چراغ توري 5/1

 نوارچسب به صورت  4/1

 مایع چسب به صورت 5/1

 خاك چینی 5/1

 رنگ 7/1

۳۲  

 



 فنر 2/1

 فوالد 1

 قالب چدنی 5/2

 ماشین آالت خط کشی خیابان 4/1

 ماشین آالت معدن ./6

 ماشین آالت کارخانه یخچال سازي ./9

 

 

 

 8-2 آیین نامه شماره

 8شوراي عالی بیمه حداقل نرخ حق بیمه مربوط به بیمه مستقیم باربري تعدادي از کاالهایی که نرخ آنها در آیین نامه شماره 
 :به شرح زیر تصویب نمود 28/8/1353معین نشده است در جلسه مورخ  )تعرفه بیمه باربري(
 

 نرخ به درصد نوع کاال

 2/2 کاشی
 5/1 سرامیک
 6/1 ساعت

 4/1 چاپ و فتوکپیماشین 
 5/1 گراگرام , رادیو گرام و قطعات منفصله آن

 5/1 تلفن و قطعات منفصله آن
 5/1 در بازکن برقی و قطعات منفصله آن

 

 

 

 8-3 آیین نامه شماره

 

۳۳  

 



 8مقررات مکمل آیین نامه شماره 
 8شوراي عالی بیمه حداقل نرخ حق بیمه مربوط به بیمه مستقیم باربري تعدادي از کاالهایی که نرخ آنها در آیین نامه شماره 

 معین نشده است در جلسه مورخ )تعرفه بیمه باربري (
 :به شرح زیر تصویب نمود 17/9/1354

4/1  
 درصد

 رنگ در قوطی

2/1 
 درصد 

 لوله چدنی

 لوله فوالدي درصد1

 سنگ معدن از هر قبیل درصد ./8

 لی میز و صندلی و مبل چوبی درصد2 /5

 تخت فلزي درصد1

 وسایل ساختمانی فلزي درصد./9

 مته الکتریکی درصد2/1

 ماشین آالت چاپخانه درصد9/0

 درصد9/1
سایر وسایل آزمایشگاهی (به غیر از لوله هاي آزمایش قرع وانبیق و شیشه و 

 )نظایر آن
 کیلو گرم 5بدون خطر در ظرفهاي فلزي تا  مواد شیمیایی درصد7/1

 کیلو گرم50وکمتر از  5از "بیش"بدون خطر در ظرفهاي  مواد شیمیایی درصد2

 تسمه فلزي  زي درصد3/1

 فیلتر پنبه کوهی درصد1

 آب فلزي فیلتر درصد3/1

 آب چینی فیلتر درصد2

 شویی وموکت شویی  ماشین فرش درصد9/0

 ژنراتوربرق درصد9/0

 تریلی درصد9/0

 جرثقیل درصد7/0

 کیسه کاغذي جاروبرقی درصد7/1

 ماشین کلیدسازي درصد9/0

 ماشین برش کاغذغیرالکترونیکی درصد9/0

 قهوه جوش درصد3/1

 لوازم جراحی درصد9/1

 تیغ اصالح درصد1

۳٤  

 



 مشمع درصد5/1

 قوطی ازفیبر درصد7/1

 میز،صندلی،قفسه فلزي درصد2/1

 پروفیل آهن درصد2/1

 

 

 

 8-4 آیین نامه شماره

 

 8مقررات مکمل آیین نامه شماره 
تعرفه ( 8شوراي عالی بیمه حداقل نرخ حق بیمه مربوط به بیمه مستقیم باربري تعدادي ازکاالهایی که نرخ آنهادرآیین نامه شماره 

 :نمود به شرح زیر تصویب19/2/1355معین نشده است درجلسه مورخ)بیمه باربري
 

 نرخ به درصد نوع کاال

 2/1 لوازم ورزشی
 2 عینک

 1 قطعات براي ساختمان پیش ساخته
 

 

 8-5آیین نامه شماره 

 

 8مقررات مکمل آیین نامه شماره 
 8شوراي عالی بیمه حداقل نرخ حق بیمه مربوط به بیمه مستقیم باربري تعدادي از کاالهایی را که نرخ آنها در آیین نامه شماره 

 معین نشده است در جلسه مورخ )تعرفه بیمه باربري (
 :به شرح زیر تصویب نمود 14/9/2535
 

 نرخ به درصد نوع کاال

 8/1 ) چرم (اعم از طبیعی و مصنوعی -1

۳٥  

 



 2/1 ماسک -2
 5/1 شانه -3

 2/1 لوازم یدکی و قطعات فلزي چرخ خیاطی -4
 2 قطعات چوبی چرخ خیاطی -5

 

 

 

 8-6 آیین نامه شماره

 
تعیین میزان حق بیمه مربوط به بیمه ( 8اصالحات زیر را در آیین نامه شماره  28/12/2535شوراي عالی بیمه در جلسه مورخ 

 :شاهنشاهی به موقع اجراء گذارده شود 2536تصویب نمود که از اول اردیبهشت ماه  )تعرفه بیمه باربري  –مستقیم باربري کاال 
 :به شرح زیر تغییر یابد 2بندهاي ب و ج ماده 

 
 درهزار 5/3 -ازهرطریق به انضمام خطرعدم تحویل ا:-پی-بیمه باربري باشرایط اف

 درهزار 3 -ا: فقط ازهرطریق-پی-بیمه باربري باشرایط اف 
 :اضافه شود 2بند هـ به شرح زیر به ماده  – دوم

نرخهاي مقرردربند الف ماده به اضافه برحسب نوع کاال  (All Risks Clauses بیمه باربري تمام خطر(طبق
 درصدنرخهاي همان کاال خواهدبود20حداقل

 :به شرح زیر تغییر یابد 8ماده  –سوم 

نرخ حق بیمه براي حمل کاال بوسیله هواپیما بیست و پنج درصد کمتر از نرخهاي مقرر در ماده دو این آیین نامه خواهد  -8ماده 
 .بود

 :به شرح زیر تغییر یابد 11ماده  –چهارم 

 "موسسات بیمه میتوانند با دریافت حق بیمه اضافی به شرح زیر اعتبار بیمه نامه را تمدید کنند مشروط بر اینکه اوال–ماده یازده 
ه رسیده درخواست تمدید قبل از انقضاي اعتبار بیمه نامه به موسسه بیم "کاال به مقصد تعیین شده در بیمه نامه نرسیده باشد ثانیا

 :باشد

 
 : (CLAUSES RISK ِِAll) و بیمه باربري با شرایط تمام خطر (W.A) بیمه باربري با شرایط دبلیوا –الف 

 
 .براي پانزده روز اول ده درصد نرخهاي مقرر براي هر کاال مشروط بر این که از دو در هزار مبلغ بیمه شده کمتر نباشد -1

 
صد نرخهاي مقرر براي هر کاال مشروط بر این که از دو و نیم در هزار مبلغ بیمه شده کمتر براي پانزده روز دوم پانزده در -2

۳٦  

 



 .نباشد

 
 .براي پانزده روز سوم بیست درصد نرخهاي مقرر براي هر کاال مشروط بر این که از سه در هزار مبلغ بیمه شده کمتر نباشد -3

 
و پنج درصد نرخهاي مقرر براي هر کاال مشروط بر این که از سه و نیم در براي پانزده روز چهارم و هر پانزده روز بعدي بیست -4

 .هزار مبلغ بیمه شده کمتر نباشد

 
 

در یک مرحله و در  ( TOTAL LOSS ) و بیمه از بین رفتن کلی کاال (F.P.A) ا –پی  –بیمه باربري با شرایط اف  -ب
 . نتیجه آتش سوزي

 
 . مبلغ بیمه شدهبراي پانزده روز اول یک در هزار  -1

 
 . براي پانزده روز دوم یک و نیم در هزار مبلغ بیمه شده -2

 
 . براي پانزده روز سوم دو در هزار مبلغ بیمه شده -3

 
 . براي پانزده روز چهارم و هر پانزده روز بعدي دو و نیم در هزار مبلغ بیمه شده-4

 
 نیز پانزده روز محسوب می شود.تبصره : در بندهاي الف و ب این ماده کسر پانزده روز 

 

 

 

 8-7آیین نامه شماره 

 

 1359اول سال %  15به میزان  2کاهش نرخ هاي مندرج در ماده 

مقرر  28/11/1358قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گر ي در جلسه مورخ  17ماده  4شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 : داشت

 . کاهش می یابد %15معادل  1359از اول سال  )تعرفه بیمه باربري ( 8آیین نامه شماره  2نرخهاي مندرج در ماده 

 

۳۷  

 



 

 

 8-8آیین نامه شماره 

 

 تعیین نرخ هاي بیمه هاي صادراتی و ترانزیت

تصویب  13/4/1373قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گر ي در جلسه مورخ  17ماده  4شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 :مودن

از گمرکات ورودي تا گمرکات خروجی کشور را  )شرکتهاي بیمه از این پس می توانند بیمه نامه هاي صادراتی و ترانزیت (عبوري 
  .شورایعالی بیمه و منضمات آن , با نرخهاي زیر صادر نمایند 8با توجه به آیین نامه شماره 

 درصد از نرخ هاي تعرفه موردعمل فعلی 55و تمام خطر با  F.P.A , W.A براي بیمه نامه هاي ریالی درشرایط -1

 
 درصد از نرخ هاي تعرفه موردعمل فعلی 35تمام خطر باF.P.A , W.A براي بیمه نامه هاي ارزي درشرایط -2

صوبه شرکتهاي بیمه می توانند در مورد کاالهاي ترانزیت خارج از مرزهاي ایران ضمن رعایت حداقل نرخهاي موضوع این م ”ضمنا
 .با نرخهاي رقابتی بین المللی عمل نمایند

 .بیمه نامه هاي کاالهاي وارداتی به کشور از شمول این مصوبه خارج میباشد

 

 

 8-9آیین نامه شماره 

 

 درصدي پرداخت نقدي حق بیمه 10تعیین مدت اعتبار بیمه هاي باربري و تخفیف 

 
تصویب  29/3/1374قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري در جلسه مورخ  17ماده  4شوراي عالی بیمه در اجراي بند 

 :نمود

مدت اعتبار بیمه هاي باربري که براي گشایش اعتبار صادر میشود فقط در صورتی از یکسال فراتر خواهد رفت که ظرف این .1
ر اینصورت بیمه نامه از درجه اعتبار ساقط است مدت و قبل یا همزمان با گشایش اعتبار حق بیمه آن پرداخت شده باشد . در غی

مگر آن که بیمه گذار قبل از انقضاي مدت مذکور درخواست تمدید بیمه را نماید که در چنین شرایطی بیمه گر موظف است با نرخ 
 .و شرایط جاري بیمه را تمدید نماید

۳۸  

 



ر زمان صدور بیمه نامه دریافت میشود حداکثر ده درصد د "شرکتهاي بیمه مجازند براي بیمه هاي باربري که حق بیمه آن نقدا.2
 .تخفیف نقدي منظور نمایند

 

 

 

 8-10آیین نامه شماره 

 

 درصد 20کاهش نرخ به میزان 

 :مقرر نمود 28/8/1380  مورخ  در جلسه  گري  وبیمه  ایران  مرکزي  بیمه  تاسیس  قانون 17  ماده 4بند   در اجراي  بیمه  عالی  شوراي

 .یابد می درصد کاهش  بیست  میزان  به  باربري  بیمه  مصوب  نرخهاي  حداقل

 

 

 8-11آیین نامه شماره 

 5/8لغایت  8آئین نامه  2کاهش نرخ هاي مندرج در بند الف ماده 
تصویب  27/5/1383گري در جلسه مورخ   قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17ماده  4شوراي عالی بیمه در اجراي بند 

 :نمود

 لغایت 1/8هاي شمارة  و مکمل 8آیین نامه شماره  2هاي مندرج در بند الف ماده  حداقل نرخ››

نیز  1/1/1384به میزان ده درصد و از تاریخ  1/7/1383درصد قبلی از تاریخ  20درصد و  15هاي متوالی  پس از اعمال کاهش 5/8
 کاهش می یابد. )ده درصد دیگر (در مجموع بیست درصد

 

 

 9آیین نامه شماره 

جایگزین آن  25ملغی شده و آیین نامه شماره  6/6/80درتاریخ ()1/8/52تعرفه بیمه آتش سوزي(تاریخ تصویب
 )شده است

۳۹  

 



ماده و  15قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري آیین نامه زیر را که مشتمل بر  17ماده  4شوراي عالی بیمه دراجراي بند 
 :تصویب نمود 1/8/1352سه تبصره است در جلسه مورخ 

 
موسسات بیمه مکلفند بیمه نامه هاي آتش سوزي را بر اساس مقررات ونرخهاي تعیین شده در این آیین نامه  –ماده یک 

 .صادرنمایند

 :به شرح زیر تعیین میشود )حداقل نرخهاي حق بیمه مربوط به بیمه مستقیم آتش سوزي (تعرفه بیمه آتش سوزي  –ماده دو 
 

 ) خطرات غیر صنعتی (با ساختمان درجه یک –قسمت اول 
 

 )(نرخهادرهزار محتویات
ساختمان 

 )(نرخها درهزار
 نام محل موردبیمه

 آرایشگاه واماکن مشابه 2 2

 ادارات دفاترکاروبانکها 0,7 1

 باشگاهها، هتلها، پانسیون 2 2

براساس مبلغ صورت وضعیت حداقل 
 بیست درصدقیمت کامل ساختمان

 بناهاي دردست ساختمان 0,8

 بیمارستانهادرمانگاهها 1,5 1/8

 پمپ بنزین 4 4

2,5 2,5 
تأتر ، کافه تریا، کاباره و اماکن 

 مشابه

2,5 2,5 
تعمیرگاه اتومبیل و لوازم الکتریک 

 و مشابه

 چاپخانه 2 3

 حمام 2,5 2,5

 داروخانه 2,5 2,5

 دانشگاهها، مدارس 0,7 1,0

3 3 
دوزندگی،لباسشوي،اطوکشی و 

 موارد مشابه

15 4 
سینما، ساختمان و سالن اطاق 

 آپارات

2 2 
فروشگاه لوازم اتومبیل و موارد 

 مشابه

 فروشگاههاي بزرگ و سوپر مارکت 2,5 2,5

 کتابفروشی و لوازم تحریر فروشی 2 2

٤۰  

 



 فروشگاههاي دیگر 2 2

 کتابخانه 0,7 2

 لباسشویی با استفاده از بنزین 4 4

 مساجد و بناهاي مذهبی 0,6 1

 منازل 0,6 1

 نفت فروشی 7 7

 نمایشگاه از هر قبیل 2 2

 کارگاه اشیاء فلزي 2 2

 کارگاه اشیاه چوبی 5 5

 کارگاههاي دیگر 3 3

 
 

 بدون تفکیک ساختمانها و محتویات )خطرات صنعتی (با ساختمان درجه یک  –قسمت دوم 
 

 نام محل موردبیمه نرخهادرهزار

 کارخانه آبجوسازي 7/1

 کارخانه نوشابه هاي غیر الکلی 5/1

 کارخانه آجرسازي 5/2

 کارخانه آرد با تهویه 4

 کارخانه آرد بدون تهویه 6

 کارخانه ابریشم طبیعی و نوفان 2

 کارخانه چوب بري ،اره کشی 6

 کارخانه اشیاء شیشه اي و بلور 2/2

 کارخانه اشیاء چدنی و ریخته گري 5/1

 کارخانه باطري سازي 2

 کارخانه بخاري و چراغ خوراك پزي و مشابه آن 2

 کارخانه برق 5/1

 کارخانه برنج پاك کنی 3

 ) کارخانه بریکت سازي (زغال فشرده 2
 کارخانه پرده کرکره 5/2

 کارخانه پشم شیشه 2

 کارخانه پالستیک سازي 5/3

 کارخانه پنبه پاك کنی 5/3

٤۱  

 



 کارخانه پودر رختشویی 2/2

 کارخانه تخته سه الیی 5/4

 کارخانه تخته سه الیی فشرده و فیبر 5/4

 کارخانه تشک سازي 3

 کارخانه تقطیر الکل و مشروبات الکلی 2/2

 کارخانه تلفن سازي ، کنتور سازي 2

 کارخانه جوراب بافی 5/2

 و خشک کردن آن کارخانه چاپ نقش پارچه 5/2

 کارخانه چاي 3/2

 کارخانه چاي مخلوط کنی 5/2

 کارخانه چرمسازي طبیعی 5/2

 کارخانه چوب سازي 5/4

 کارخانه چینی سازي و کاشی سازي 2

 کارخانه خشکبارشویی 5/2

 کارخانه داروسازي 5/2

 کارخانه دانلو پیلو و اسفنج و مشابه آن 6

 کارخانه دخانیات 2/2

 کارخانه دگمه سازي 5/3

 کارخانه دوچرخه سازي و تختخواب و کالسکه سازي 8/1

 کارخانه رنگ 4

 کارخانه روغن کشی 5/2

 کارخانه ریسندگی و بافندگی 8/1

 کارخانه ریسندگی 2

 کارخانه زیپ سازي 5/2

 کارخانه سنگ بري 1

 کارخانه سیمان 2/1

 کارخانه شکالت و بیسکویت و آدامس 2

 کارخانه شمع سازي 3

 ) کارخانه شیشه سازي (جام 2
 کارخانه صابون سازي 5/2

 کارخانه صفحه گرامافون 3/5

 کارخانه عطر و ادکلن ، خمیردندان ،خمیرریش ،رنگ مو ، فیکساتور 5/2

 کارخانه فرش ماشینی 8/1

٤۲  

 



 کارخانه قالی شویی 5/2

 کارخانه قطعات یدکی وسائل نقلیه 2

 قندکارخانه  5/1

 کارخانه کارتن و مقوا 5/2

 کارخانه و کارگاه اسفالت 5

 کارخانه کاغذسازي 5/2

 کارخانه کاموا و قرقره 2

 کارخانه کبریت سازي 7

 کارخانه کش بافی 3

 کارخانه کفش دوزي 4

 کارخانه تهیه کمپوت ، کنسرو ، مربا و ترشی 5/1

 کارخانه گونی بافی 3

 ) (وسائط نقلیکارخانه الستیک سازي  2
 کارخانه المپ سازي 5/1

 کارخانه لباس دوزي ،پیراهن دوزي 5/2

 )کارخانه لبنیات سازي (شیروماست و بستنی و مشابه و متعلقات آن 5/1
 کارخانه لینولئوم ،مکالئوم ،فرش الستیکی کف اطاق و امثالهم 3

 ) امثالهمکارخانه لوازم بهداشتی (نواربهداشتی ،دستمال کاغذي و  5/2
 کارخانه لوازم تحریر 5/2

 )کارخانه لوله برکمن و کابل و لوازم الکتریکی (کلیدو پریز 2
 کارخانه ماکارونی سازي 5/2

5/2 
کارخانه تهیه مصنوعات آلومینیوم مانند در و پنجره و ظروف 

 آلومینیومی

 ) کارخانه مصالح ساختمانی (غیر از چوب 5/2
کارخانه مواد 

  :شیمیایی

 مواد خطرناك –الف  5/3

  مواد کم خطر –ب  5/2

  کارخانه موادغذایی 2

5/1 
کارخانه مونتاژاتومبیل وکارخانه اتومبیل سازي واطاق اتومبیل 

 وتراکتوروتانکر

  کارخانه مونتاژ رادیو گرام تلویزیون و ضبط صوت 5/2

  کارخانه نایلن سازي 3

٤۳  

 



5/4 
و نفت از قبیل وازلین ، گریس و قیر و کارخانه موادنفتی غیر از بنزین 

  امثالهم

 کارخانه نوار ضبط صوت 3

  کارخانه نورد لوله و مفتول و میله آهنی 2/1

 کارخانه یخچال و کولر سازي و آبگرمکن 2

 کارخانه یخ سازي و سرد خانه با مصرف امونیاك 5/1

 کارخانه یخ سازي با مصرف سایر مواد 5/2

  انبارها و سراها بدون تفکیک ساختمانها و محتویات –قسمت سوم 
 

 درهزار1انبارهاي عمومی مدرن و مجهز به گارد آتش نشانی اختصاصی با ساختمان بتونی و صفافی صحیح  –الف 
 

 درهزار 2انبارهاي عمومی مجهز به وسائل آتش نشانی با ساختمان آجري و صفافی صحیح  –ب 

 :انبارهاي عمومی و سراهایی که داراي شرائط مذکور نباشد بشرح زیر –ج 
  1انبارهاي عمومی و سراهاي درجه  درهزار 5/3
  2انبارهاي عمومی و سراهاي درجه  درهزار 5/4
  3انبارهاي عمومی و سراهاي درجه  درهزار 5/5

  : انبارهاي اختصاصی با وسائل آتش نشانی کافی براي کاالي خاص –د 
  آهن و آهن آالت درهزار 1
 ) پارچه (الیاف مصنوعی ، ترکیبی و مخلوط درهزار 5/2
  ( پارچه نخی و طبیعی (الیاف طبیعی درهزار 5/2
  پنبه باز درهزار 6
  پنبه فشرده درهزار 3
  توتون و مواد ساخته شده از آن و تنباکو درهزار 2
  ( تیر، زغالچوب (تخته ،الوار، هیزم ،  درهزار 5/3
  دارو درهزار 5/2
  دانه هاي نباتی درهزار 5/2
  روغن و انواع چربیها درهزار 5/2
  سیمان درهزار 1
  قند و شکر درهزار 5/1
  کاغذ و مقوا درهزار 5/2
  کبریت درهزار 5/4
  گندم در سیلو درهزار 1
  گندم در غیر سیلو درهزار 5/1
  الستیکیمواد پالستیکی و  درهزار 3
  مواد شیمیایی خطرناك درهزار 5/4

٤٤  

 



  ( نخ (الیاف طبیعی درهزار 5/2
  ( نخ (الیاف مصنوعی درهزار 5/2
 سایر کاالهاي پرخطر درهزار 3
  سایر کاالهاي کم خطر درهزار 5/1

انبارها براساس کاالئیکه نرخ حق انبارهاي اختصاصی با وسائل آتش نشانی کافی براي بیش از یک نوع کاال حق بیمه اینگونه  -هـ 
 .تعیین خواهد شد )بیمه آن بیشتر است با رعایت نرخهاي مذکور در بند (د

 
 .نرخهاي مقرر در ماده دو این آیین نامه براي بیمه نامه هایی است که مدت اعتبار آنها یکسال باشد –ماده سه 

 
  :حق بیمه براي بیمه نامه هایی که مدت اعتبار آنها کمتر از یکسال باشد بشرح زیر تعیین میشود –ماده چهار 

 
 طول دوره درصد حق بیمه ساالنه

 براي مدت ده روزتاپانزده روز  12

  براي مدت بیش از پانزده روز تا یک ماه  20

 براي مدت بیش از یکماه تا دو ماه  30

  ماه و تا سه ماه براي مدت بیش از دو  40

 براي مدت بیش از سه ماه و تا چهار ماه  50

 براي مدت بیش از چهار ماه و تا پنج ماه  60

  براي مدت بیش از پنج ماه و تا شش ماه  70

  براي مدت بیش از شش ماه و تا هفت ماه  75

  براي مدت بیش از هفت ماه و تا هشت ماه  80

  ماه و تا نه ماهبراي مدت بیش از هشت   85

  براي مدت بیش از نه ماه وتا ده ماه  90

  براي مدت بیش از ده ماه و تا یازده ماه  95

  براي مدت بیش از یازده ماه و تا دوازده ماه  100

 
موسسات بیمه میتوانند براي بیمه نامه هاي منازل و ساختمانهاي مسکونی که مدت اعتبار آنها بیش از یکسال است در  –ماده پنج 

 .درصد در سال نسبت بمدت زائد بر یکسال تخفیف منظورنمایند 8صورت وصول حق بیمه تمام مدت بطورنقدو یکجا حداکثر 
 

 .ه فقط براي خطرهاي آتش سوزي ،صاعقه و انفجار میباشدنرخهاي مقرر در ماده دو این یین نام –ماده شش 
 

نرخهاي مقرر در ماده دو این آیین نامه براي ساختمانهاي درجه یک تعیین شده است و در صورتیکه ساختمان مورد  –ماده هفت 
بیشتراز نرخهاي  بیمه درجه یک نباشد نرخ حق بیمه برحسب نوع ساختمان بدون تفکیک موارد بیمه حداقل بیست و پنج درصد

 .تعیین شده در ماده دو خواهد بود
 

٤٥  

 



منظور از ساختمان درجه یک ساختمانی است که دیوارهاي آن از آجر یا بتون وسقف آن از تیرآهن و آجر و یا بتون باشد  –تبصره 
 .و دسترسی وسائل آتش نشانی به آن به سهولت ممکن باشد

 
ین نامه براي موارد بیمه خارج از منطقه تراکم خطر تعیین شده است ، در صورتیکه نرخهاي مقرر در ماده دو این آی –ماده هشت 

مورد بیمه در منطقه تراکم خطر واقع شده باشد نرخ حق بیمه حداقل یک در هزار بیشتر از نرخهاي تعیین شده در ماده دو خواهد 
 .بود
 

 .سسات بیمه ابالغ خواهد شدمناطق تراکم خطر توسط بیمه مرکزي ایران تعآیین و به مو –تبصره 
 

قسمت سوم ماده دو این آیین نامه براي کاال هایی است که در انبارهاي  )و (هـ )و (د )نرخهاي مقرر در بندهاي (ج  –ماده نه 
مسقف نگهداري میشوند، در صورتیکه کاال درانبارهاي غیر مسقف نگهداري شود نرخ حق بیمه نیم در هزار بیشتر از نرخهاي تعیین 

 .شده خواهد بود
 

قسمت سوم ماده دو این آیین نامه و همچنین تشخیص  ) تعیین درجه هر یک از انبارها و سراهاي موضوع بند (ج –ماده ده 
 .موقعیت آنها از لحاظ تراکم خطر توسط بیمه مرکزي ایران انجام شده و براي اجراء به موسسات بیمه ابالغ خواهد شد

 
نیستند مگر در موسسات بیمه مجاز به صدور بیمه نامه آتش سوزي بانرخی کمتر ازنرخهاي مقرر در این آیین نامه  –ماده یازده 

 . موارد خاص و یا جلب موافقت قبلی بیمه مرکزي ایران
 

در مواردیکه نرخ حق بیمه در این آیین نامه تعیین نشده است موسسات بیمه موظفند پس از جلب موافقت بیمه  –ماده دوازده 
 .مرکزي ایران در مورد نرخ بصدور بیمه نامه مبادرت نمایند

 
 :اي اضافی بشرح زیر تعیین میشودنرخهاي خطره –ماده سیزده 

 خطرات اضافی نرخ درهزار

 زلزله در مناطق زلزله خیز شدید 7/0

 زلزله در مناطق زلزله خیز خفیف 3/0

 سیل 3/0

 طوفان 2/0

 سقوط هواپیما و یا قطعات هواپیما در مناطق نزدیک فرودگاه 2/0

  از فرودگاهسقوط هواپیما و یا قطعات هواپیما در مناطق دور  05/0

  ضایعات آب و برق با فرانشیز دو هزار ریال 4/0

 درصد 15شکست شیشه که ناشی از آتش سوزي نباشد با فرانشیز  6

 

انواع مواد شیمیایی خطرناك مذکور در این آیین نامه توسط بیمه مرکزي ایران تعیین و به موسسات بیمه ابالغ  –ماده چهارده 
 .خواهد شد

٤٦  

 



 
 قابل اجرا است. 1352مقررات این یین نامه از تاریخ اول دي ماه  –ماده پانزده 

 

 

 10آیین نامه شماره 

 )جایگزین آن شد 22ملغی شده و آیین نامه  11/8/67ذخایر فنی موسسات بیمه (درتاریخ 

 

قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه را که به  61شوراي عالی بیمه در اجراي ماده 
مورد موافقت وزارت دارایی قرار گرفته  9/2/1353مورخ  2638قانون مالیاتهاي مستقیم طی نامه شماره  82موجب تبصره یک ماده 

 :تصویب نمود 9/2/1353ماده و یک تبصره در جلسه مورخ  12است در 
 

 آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه
 کلیات –فصل اول 

موسسات بیمه ایرانی و نمایندگی موسسات بیمه خارجی که مجاز به انجام معامالت بیمه در ایران می باشند مکلفند براي  -1ماده 
ده گرفته اند ذخایر فنی انجام تمام تعهداتی که بموجب قراردادهاي بیمه مستقیم و قراردادها یا توافق هاي بیمه اتکایی بعه

 .زیر را بر اساس ضوابط مقرر از طرف شوراي عالی بیمه نگهداري و در ستون بدهی ترازنامه خود ثبت نمایند )(اندوخته هاي فنی 
 : در بیمه هاي زندگی –الف 

 ذخیره ریاضی براي پرداخت سرمایه ها و مستمریها -1
 پرداخت سهمی از منافع حاصله به بیمه گذارانذخیره مشارکت بیمه گذاران درمنافع براي  -2
 ذخیره فنی تکمیلی براي تقویت سایر ذخایر فنی بیمه هاي زندگی و تضمین تعهدات موسسات بیمه -3

 : در بیمه هاي غیر زندگی –ب 
 . ذخیره حق بیمه براي خطرات جاري -1
 .یدگی استخیره خسارات معوق براي پرداخت خساراتیکه اعالم شده و در دست رس -2
 .ذخیره برگشت حق بیمه براي استرداد حق بیمه بعلت فسخ یا ابطال یا تقلیل حق بیمه بعد از دوره مالی -3
 .ذخیره ریاضی براي پرداخت مستمریها -4
 . ذخیره مشارکت بیمه گذاران در منافع براي پرداخت سهمی از منافع حاصله به بیمه گذاران -5
 قویت سایر ذخایرفنی بیمه هاي غیرزندگی وتضمین تعهدات موسسات بیمهذخیره فنی تکمیلی براي ت -6

را طبق  1352ذخایر فنی سال  1352موسسات بیمه موظفند در موقع تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه سال مالی  -2ماده 
دارند ودر موقع تنظیم حساب مقررات این آئین نامه محاسبه و به بدهکارحساب سود و زیان بستانکار حساب ذخایر فنی منظور 

سود و زیان و ترازنامه سالهاي بعد، هرسال ذخایر فنی آخر سال مالی قبل را به بستانکار حساب سود و زیان سال مالی منتقل و 
 .ذخایر فنی آخر سال مالی را به بدهکار حساب سود و زیان همان سال منظور نمایند

٤۷  

 



 ذخایر فنی بیمه هاي زندگی –فصل دوم 
و ارزش  )ذخیره ریاضی بیمه هاي زندگی عبارتست از تفاوت بین ارزش فعلی تعهدات بیمه گر ( اعم از سرمایه و مستمري  -3ماده 

فعلی تعهدات بیمه گذاران با رعایت مبانی فنی مورد استفاده در محاسبه حق بیمه که نسبت به سهم نگهداري موسسه بیمه 
 .محاسبه میشود

منافع بیمه هاي زندگی عبارتست از درصدي از منافع حاصل از معامالت بیمه هاي زندگی و سرمایه ذخیره مشارکت در  -4ماده 
گذاري ذخایر فنی آن که به موجب شرایط قراردادهاي بیمه هاي زندگی باید بین بیمه گذاران بیمه هاي زندگی تقسیم شود. سهم 

 .سالهاي بعد قابل تقسیم باشد باید در این ذخیره منظور شود بیمه گذاران در منافع اعم از اینکه در پایان هرسال مالی یا
 :ذخیره فنی تکمیلی در بیمه هاي زندگی عبارتست از حاصل جمع اقالم زیر -5ماده 
 82ماده  6به بعد از محل ذخایر فنی بیمه هاي زندگی موضوع تبصره  1352بهره اوراق قرضه خریداري شده از اول سال  –الف 

 .ي مستقیم که موسسات بیمه به ذخائر فنی خود اضافه نموده و مینمایندقانون مالیاتها
 .یک درصد حق بیمه هاي وصولی پس از کسر حق بیمه اتکائی واگذاري -ب
 . ذخایر موضوع بندهاي الف و ب فوق که از سال قبل منتقل شده است -ج

 ذخایر فنی بیمه هاي غیر زندگی –فصل سوم 
ي خطرات جاري در بیمه هاي غیرزندگی که عبارتست از حق بیمه هاي مربوط به فاصله زمانی بین ذخیره حق بیمه برا -6ماده 

 :تاریخ ترازنامه تا انقضاء مدت قراردادهاي به ترتیب زیر محاسبه میشود
حق  : چهل و پنج درصد حق بیمه بیمه نامه هاي صادره ظرف سال پس از کسر )براي بیمه هاي اتومبیل ( بدنه و شخص ثالث 

 .بیمه اتکائی واگذاري ، 
 . براي سایر بیمه ها: چهل درصد حق بیمه بیمه نامه هاي صادره ظرف سال پس از کسر حق بیمه اتکائی واگذاري

در مورد اولین سال فعالیت موسسات بیمه در ایران براي هریک از ماههاي قبل از شروع فعالیت سه و نیم درصد حق بیمه  :تبصره 
صادره ظرف سال مذکور پس از کسر حق بیمه اتکائی واگذاري به نصابهاي مندرج در ماده فوق اضافه میشود. هرگاه بیمه نامه هاي 

 .موسسه بیمه در نیمه دوم ماه شروع به فعالیت کرده باشد ماه مزبور جزو ماههاي فعالیت محسوب نمیگردد
مع برآورد خسارات اعالم شده در دست رسیدگی در آخر ذخیره خسارات معوق در بیمه هاي غیر زندگی عبارتست از ج -7ماده 

 .سال مالی پس از کسر سهم بیمه گر اتکائی
ذخیره برگشت حق بیمه در بیمه هاي غیرزندگی عبارتست از پنجاه درصد نسبت حق بیمه هاي برگشتی به کل حق بیمه  -8ماده 

 . بیمه اتکائیدر سه سال مالی قبل ضربدر حق بیمه سال مالی جاري پس از کسر حق 
ذخیره ریاضی در بیمه هاي غیرزندگی براي پرداخت مستمریهائیکه قطعی شده عبارتست از ارزش فعلی تعهدات بیمه گر  -9ماده 

 . پس از کسر سهم بیمه گر اتکائی
اي بیمه که به ذخیره مشارکت در منافع بیمه هاي غیر زندگی عبارتست از درصدي از منافع حاصل از هریک از قرارداده -10ماده 

 .موجب شرایط قرارداد قابل پرداخت به بیمه گذاران باشد
 :ذخیره فنی تکمیلی در بیمه هاي غیر زندگی عبارتست از حاصل جمع اقالم زیر -11ماده 
ماده  6به بعد از محل ذخایر فنی بیمه هاي غیر زندگی موضوع تبصره  1352بهره اوراق قرضه خریداري شده از اول سال  :الف 
 .قانون مالیاتهاي مستقیم که موسسات بیمه به ذخایر فنی خود اضافه نموده و می نمایند 82
 . یک درصد حق بیمه هاي سال پس از کسر حق بیمه اتکائی واگذاري -ب
 . ذخایر موضوع بندهاي الف و ب فوق که از سال قبل منتقل شده است -ج

 لیذخایر فنی بیمه هاي اتکائی قبو –فصل چهارم 
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ذخایر فنی معامالت بیمه اتکائی قبولی با رعایت قواعد مقرر در مواد قبلی این آئین نامه و به موجب شرایط قراردادها و  -12
  .توافقهاي اتکائی محاسبه میشود

 1/10آیین نامه شماره 
 ملغی شده )10مقررات مکمل آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه (آیین نامه شماره 

وزارت اموراقتصادي و  27/10/1362مورخ  20/3153/13263شوراي عالی بیمه بنا به پیشنهاد بیمه مرکزي ایران و موافقت شماره 
قانون  61موضوع ماده  10آیین نامه شماره  11و  5مواد  1362تصویب نمود که از ابتداي سال  23/7/1365دارایی در جلسه مورخ 

به شرح زیر اصالح  1352قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب اسفندماه  82گري و تبصره یک ماده  تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه
 :مکرر به آیین نامه مذکور اضافه شود 11و نیز ماده 

 : ذخیره فنی تکمیلی در بیمه هاي زندگی عبارتست از حاصل جمع اقالم زیر – 5ماده 
 . هاي اتکایی واگذاري هفت درصد حق بیمه هاي سال پس از کسر حق بیمه –الف 
 .ذخیره فنی تکمیلی که از سال قبل منتقل شده است –ب 

بیمه هاي خطرات جنگ که نسبت به آنها اتکایی واگذاري به "ذخیره فنی تکمیلی در بیمه هاي غیر زندگی , باستثناي  -11ماده 
 :عبارتست از حاصل جمع اقالم زیر "خارج از کشور صورت نگیرد

 . هفت درصد حق بیمه هاي سال پس از کسر حق بیمه هاي اتکایی واگذاري –الف 
 .ذخیره فنی تکمیلی که از سال قبل منتقل شده است –ب 

ذخیره فنی تکمیلی در بیمه هاي خطرات جنگ که نسبت به آنها اتکایی واگذاري به خارج از کشور صورت نگیرد  -مکرر 11ماده 
 :الف پس از کسر اقالم ردیف ب بشرح زیر عبارتست از حاصل جمع اقالم ردیف

حق بیمه سال پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاري داخلی به اضافه ذخیره فنی تکمیلی موضوع همین ماده و سایر ذخائر  –الف 
 .فنی مربوطه که از سال قبل منتقل شده اند

و خسارت مربوطه پس از  )تن ذخیره فنی تکمیلی حاصل جمع ذخائر فنی مربوط به سال مالی مورد نظر (بدون در نظر گرف –ب 
 . کسر سهم اتکایی داخلی

 2/10آیین نامه شماره 
 )10مقررات مکمل آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه (آیین نامه شماره 

در جلسه مورخ  22/1/1367مورخ  36947شوراي عالی بیمه بنا به پیشنهاد بیمه مرکزي ایران و براساس موافقت شماره 
 .اضافه گردد 1/10مکرر آیین نامه شماره  11تصویب نمود که تبصره اي به شرح ذیل به ماده  2/3/1367

در خصوص بیمه هاي  , مکرر آیین نامه ذخائر فنی موسسات بیمه 11تبصره : در هر مورد که ذخیره فنی تکمیلی موضوع ماده 
ر صورت نمی گیرد, کمتر از میزان ذخیره فنی تکمیلی به ماخذ خطرات جنگ که نسبت به آنها اتکایی واگذاري به خارج از کشو

 .آئین نامه اخیرالذکر محاسبه خواهد شد 11گردد میزان ذخیره تکمیلی بماخذ مقرر در ماده 1/10آیین نامه  11مقرر در ماده 

مکرر آیین نامه ذخائر فنی موسسات بیمه مصوب شوراي عالی  11بدیهی است تاریخ اجراي این آیین نامه همان تاریخ اجراي ماده 
 بیمه می باشد.
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 11آیین نامه شماره 

  گري آیین نامه ذخایر و اندوخته  قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 61شوراي عالی بیمه در اجراي ماده 
 تصویب نمود 9/2/1353هاي قانونی مؤسسات بیمه را مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه مورخ 

 

ـ مؤسسات بیمه ایرانی و نمایندگی مؤسسات بیمه خارجی در ایران مکلفند براي تقویت سرمایه و بنیه مالی مؤسسه بیمه و 1ماده 
هاي قانونی زیر را نگهداري و در ستون   ون تجارت ذخایر و اندوختهقانون اصالح قسمتی از قان 234و  140همچنین اجراي مواد 

 :بدهی ترازنامه خود ثبت نمایند
 :الف ـ ذخایر قانونی

 .ذخیره استهالك دارائیهاي ثابت.1
 .هاي احتمالی ذخیره براي مطالبات مشکوك الوصول و جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقالم دارائی و هزینه .2

 :هاي قانونی  ب ـ اندوخته
 .اندوخته قانونی .1
 .اي اندوخته سرمایه .2

 .شود ـ ذخیره استهالك دارائیهاي ثابت بر اساس مقررات قانون مالیاتهاي مستقیم تعیین می 2ماده 
س هاي احتمالی بر اسا  ـ ذخیره براي مطالبات مشکوك الوصول و جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقالم دارائی و هزینه 3ماده 

 .شود اطالعات موجود تعیین می
 .شود قانون اصالح قانون تجارت حداقل پنج درصد سود ویژه تعیین می 140قانونی موضوع ماده   ـ اندوخته4ماده 
به ده درصد سرمایه نرسیده است هر سال الاقل  4ـ مؤسسات بیمه ایرانی موظفند تا زمانیکه اندوخته قانونی موضوع ماده  5ماده 

اي  اي منظور دارند تا میزان اندوخته سرمایه سود ویژه و پس از آن ده درصد سود ویژه خود را به عنوان اندوخته سرمایهپنج درصد 
 .به صددرصد سرمایه برسد

به ترتیب مذکور ادامه  5و  4هاي موضوع مواد  اي به سرمایه افزوده شود کسر اندوخته ـ در صورتیکه اندوخته سرمایه1تبصره 
 .خواهد داشت

  اي تعیین شده باشد اندوخته هاي قانونی و سرمایه  ـ مؤسسات بیمه ایرانی که در اساسنامه آنها نصاب باالتري براي اندوخته2تبصره 
 .هاي مقرر در اساسنامه منظور خواهند نمود هاي مذکور را با نصاب

 1/11آیین نامه شماره 
 11جایگزین آیین نامه شماره 

قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري آیین نامه ذخائر واندوخته هاي قانونی موسسات  61شورایعالی بیمه در اجراي ماده 
 :تصویب نمود 23/6/1367بیمه را مشتمل بر پنج ماده ودو تبصره در جلسه مورخ 

اندوخته هاي قانونی زیر را نگهداري و در ستون موسسات بیمه مکلفند براي تقویت سرمایه و بنیه مالی خود ذخائر و  – 1ماده 
 :بدهی ترازنامه ثبت نمایند

 :ذخائر قانونی –الف 
 ذخیره استهالك داراییهاي ثابت
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 ذخیره براي مطالبات مشکوك الوصول و جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقالم دارائی و هزینه هاي احتمالی
 : اندوخته هاي قانونی –ب 

 اندوخته قانونی
 . اندوخته سرمایه اي

 .ذخیره استهالك داراییهاي ثابت براساس مقررات قانونی مالیاتهاي مستقیم تعیین میشود -2ماده 
هاي احتمالی بر اساس   ـ ذخیره براي مطالبات مشکوك الوصول و جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقالم دارائی و هزینه 3ماده 

 .شود اطالعات موجود تعیین می
سود ویژه  %10قانون محاسبات عمومی  135ماده یک این آیین نامه با توجه به ماده  1 –ـ اندوخته قانونی موضوع بند ب  4ماده 

 .گردد تعیین می
اي منظور دارند. پس از آنکه   از سود ویژه خود را بعنوان اندوخته سرمایه %5ـ مؤسسات بیمه موظفند هر سال حداقل  5ماده 

 سرمایه رسید %100به ›› 4موضوع ماده ‹‹مؤسسات اندوخته قانونی این 
 .سرمایه برسد %100اي نیز به  افزایش خواهد یافت تا میزان اندوخته سرمایه %15مذکور در این ماده به الاقل  5%

مذکور ادامه هاي موضوع مواد چهار و پنج به ترتیب  اي به سرمایه افزوده شود کسر اندوخته در صورتیکه اندوخته سرمایه -1تبصره 
 .خواهد داشت

هاي   اي تعیین شده باشد اندوخته هاي قانونی و سرمایه  مؤسسات بیمه که در اساسنامه آنها نصاب باالتري براي اندوخته -2تبصره 
 .هاي مقرر در اساسنامه منظور خواهند نمود مذکور را با نصاب

 .گردد می 9/2/1353مصوب مورخ  11این آیین نامه از تاریخ تصویب، جایگزین آیین نامه شماره 
 2/11آیین نامه شماره 

 1/11آیین نامه  5اصالح ماده 
از آیین نامه ذخائر واندوخته هاي قانونی  5قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري ماده  61شورایعالی بیمه در اجراي ماده 

 :نمود بشرح زیر اصالح و تصویب 1/11/1369موسسات بیمه را در جلسه مورخ 
از سود ویژه خود را بعنوان اندوخته سرمایه اي منظور دارند. پس از آن که  %5موسسات بیمه موظفند هر سال حداقل  -5ماده 

 .افزایش خواهد یافت %15مذکور در این ماده به الاقل  %5سرمایه رسید  %100به  ) 4اندوخته قانونی این موسسات (موضوع ماده 

 3/11آیین نامه شماره 

 1/11کمل آیین نامه شماره م

 1/11به قسمت الف آیین نامه  3افزودن بند 
تصویب نمود که  20/12/1369قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري در جلسه مورخ  61شورایعالی بیمه در اجراي ماده 

اضافه و ماده  23/6/1367اصالحی موضوع مصوبه مورخ  11به قسمت الف ماده یک آیین نامه شماره  )3یک بند تحت عنوان بند (
 :آن به شرح زیر اصالح شود 2

 “ ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي " -3بند 

ذخیره استهالك داراییهاي ثابت براساس مقررات قانونی مالیاتهاي مستقیم و ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي  “ -2ماده 
 ”.انون محاسبات عمومی تعیین میشودق ) 136مطابق ماده (
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 12آیین نامه شماره 

 )جایگزین آن شده است 42ملغی شده و  28/3/81سرمایه گذاري موسسات بیمه (در تاریخ 

 

قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري آیین نامه سرمایه گذاري موسسات بیمه (نحوه به  61شورایعالی بیمه در اجراي ماده 
 :تصویب نمود 15/2/1353تبصره در جلسه مورخ  4ماده و  11را مشتمل بر  )کار افتادن ذخائر و اندوخته ها 

نونی و همچنین سرمایه خود را طبق مقررات موسسات بیمه باید داراییهاي معرف ذخائر فنی و ذخائر و اندوخته هاي قا -1ماده 
 .این آیین نامه در ستون دارایی ترازنامه منعکس نمایند

 : سرمایه گذاریهاي مجاز براي موسسات بیمه ایرانی از محل ذخائر فنی عبارتست از -2ماده 
 . وام به بیمه گذاران بیمه هاي زندگی به موجب شرایط قراردادهاي بیمه صادره –الف 
 : اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه بترتیب زیر –ب 

 . در بیمه هاي زندگی حداقل پنجاه درصد ذخایر فنی پس از کسر مانده وامهاي پرداخت شده به بیمه گذاران
 .در بیمه هاي غیرزندگی حداقل پنجاه درصد ذخایر فنی

 . ه درصد جمع ذخائر فنیاوراق بهادار و اسناد قرضه تضمین شده بوسیله دولت حداکثر تا پنجا –ج 
 .درصد جمع ذخائر فنی تجاوز نکند 25سهام شرکتهاي پذیرفته شده در بورس به شرطی که مجموع آنها از  - د

خرید سهام و اوراق قرضه شرکتهاي ساختمان مسکن و یا مشارکت در طرحهاي ساختمان مسکن به شرطی که در هر  –هـ 
 .درصد جمع ذخائر فنی تجاوز نکند 20از  "اشرکت یا در هر طرح از ده درصد و مجموع

خرید سهام و اوراق قرضه و یا مشارکت در شرکتهایی که در ایجاد و یا اداره انبارهاي عمومی کاال که براساس ضوابط مورد  –و 
نی تجاوز درصد جمع ذخائر ف 25از  "تایید بیمه مرکزي ایران فعالیت دارند به شرطی که در هر شرکت از ده درصد و مجموعا

 .نکند
 .درصد جمع ذخائر فنی تجاوز نکند 10خرید اموال غیر منقول واقع در محدوده شهرها به شرطی که مجموع آنها از  -ز

 .درصد جمع ذخائر فنی تجاوز نکند 10خرید اوراق قرضه شرکتهاي دیگر به شرطی که مجموع آنها از  –ح 
درصد  50جمع ذخائر فنی تجاوز نکند و در هر مورد رهن اول بوده و از  درصد 10وام رهنی به شرطی که مجموع آنها از  –ط 

 .ارزش غیر منقول مورد رهن نیز متجاوز نباشد
خرید سهام و یا مشارکت در شرکتها و طرحهائی که در رشته هاي کشاورزي , دامداري , صنعتی , معدنی و یا خدماتی از  –س 

 10ی رسمی مربوط اجرا یا تصویب و نظارت میشود به شرطی که مجموع آنها از طرف بانکهاي تخصصی و یا سایر موسسات تخصص
 .درصد جمع ذخائر فنی تجاوز نکند

ایجاد کارخانه هاي صنعتی و یا اجراي طرحهاي کشاورزي یا ساختمانی با مشارکت موسسات دیگر با تایید بیمه مرکزي ایران  –ك 
 .فنی تجاوز نکند درصد جمع ذخائر 10به شرطی که مجموع آنها از 

 .وامهاي پرداختی به کارکنان موسسه بیمه بمنظور تهیه مسکن که در اجراي آیین نامه هاي استخدامی پرداخت می شود –ل 
 . سپرده بانکی –م 
 .درصد جمع ذخائر فنی تجاوز نکند 10سایر سرمایه گذاریها به تشخیص مدیران موسسه بیمه به شرطی که مجموع آنها از  –ن 
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موسسات بیمه میتوانند عالوه بر سپرده هایی که به موجب قراردادهاي بیمه اتکایی نزد موسسات بیمه واگذارنده دارند  –تبصره 
بدهی موسسات بیمه واگذارنده از بابت معامالت بیمه اتکایی را حداکثر تا بیست درصد ذخائر مربوط به این معامالت و بدهی بیمه 

راردادهاي بیمه هاي غیر زندگی را حداکثر تا ده درصد ذخائر فنی بیمه هاي غیر زندگی جزء سرمایه گذاران از بابت حق بیمه ق
گذاري خود منظور نمایند و بدهی وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتی تا بیست درصد ذخائر فنی قابل احتساب در سرمایه 

 .گذاري است
ه پرداخت شده و ذخائر و اندوخته هاي قانونی و افزایش سرمایه شرکت و همچنین سرمایه گذاریهاي مجاز از محل سرمای -3ماده 

از محل وجوه حاصل از فروش داراییهاي خریداري شده از محل سرمایه شرکت عبارتست از خرید اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه 
ج موسسه بیمه و سرمایه گذاریهاي مذکور در و سپرده هاي بانکی به هر میزان و خرید اموال منقول و غیر منقول مورد احتیا

و تبصره آن تا دو برابر حد نصابهاي معین در هر مورد نسبت به جمع سرمایه پرداخت شده شرکت و ذخائر  2بندهاي ج تا ك ماده 
ئر و درصد نسبت به جمع سرمایه پرداخت شده شرکت و ذخا 10به میزان  2اندوخته هاي قانونی موسسه بیمه و بند ن ماده 

 . اندوحته هاي قانونی موسسه بیمه
سرمایه گذاري به میزان بیش از دو برابر نصابهاي مقرر در این ماده موکول به موافقت بیمه مرکزي ایران است و در هر  – 1تبصره

 .و تبصره آن تجاوز نخواهدکرد 2صورت از چهار برابر نصابهاي مقرر در ماده 
باستثناي بند ب ماده  3و  2ا موافقت بیمه مرکزي ایران بدون رعایت نصابهاي مقرر در مواد موسسات بیمه می توانند ب – 2تبصره

 .به اتمام نرسیده است ادامه داده و یا توسعه دهند 1352طرحهاي سرمایه گذاري خود را که تا پایان سال  2
نین درآمدهاي انتقال نیافته موضوع ماده سرمایه گذاریهاي مجاز براي موسسات بیمه خارجی از محل ذخائر فنی و همچ -4ماده 

 :قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري براي اینگونه موسسات که در ایران اجازه فعالیت دارند عبارتست از 47
 . اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه حداقل پنجاه درصد جمع ذخائر فنی _ الف
 . سپرده هاي بانکی _ ب

می تواند وام شخصی و انفرادي پرداخت نماید ویا وارد دادو ستد هاي بانکی و سفته اي (موضوع عملیات موسسه بیمه ن -5ماده 
گردد. اعطاي وام در صورتی مجاز خواهد بود که بر مبناي یک طرح سرمایه گذاري اساسی بوده و شرکت بخواهد همراه با  )بانکها 

سرمایه گذاري به صورت اعطاي اعتبار نیز در طرح مذکور مشارکت نماید. اعطاي وام به ترتیب فوق موکول به پیشنهاد موسسه 
 .شوراي عالی بیمه خواهد بود بیمه و موافقت بیمه مرکزي ایران و تصویب

 .آیین نامه پرداخت میشود از شمول مقررات این ماده مستثنی است 2وامهاییکه در اجراي بندهاي الف و ط و ل ماده –تبصره 
درصد ارزش واقعی آنها در وثیقه دین باشد,  50موسسات بیمه مجاز نیستند غیر منقولی را تملک کنند که بیشتر از  – 6ماده 
قانون تاسیس بیمه  60براین موسسات بیمه مجاز نیستند اموال غیر منقول خود را به رهن بگذارند مگر با رعایت دستور ماده  عالوه

 . مرکزي ایران و بیمه گري
موسسات بیمه که در خارج از کشور فعالیت دارند نسبت به ذخائرفنی و سرمایه گذاریهایی که مربوط به عملیات آنها در  -7ماده 
ج است تابع مقررات محل فعالیت خواهند بود. در صورتیکه در کشور خارجی محل عملیات موسسه بیمه ایرانی مقرراتی در این خار

 .مورد وجود نداشته باشد تابع مقررات این آیین نامه خواهند بود
ه بیمه در آخر هر سال مالی باید اموال خریداري شده از محل ذخائر فنی و ذخائر و اندوخته هاي قانونی و سرمایه موسس – 8ماده 

به قیمت روز ارزیابی شود. اگر قیمت روز بیشتر از ارزش دفتري باشد, ارزش دفتري مالك خواهد بود و اگر قیمت روز کمتر از 
 .ارزش دفتري باشد, قیمت روز مالك بوده و مابه التفاوت به بدهکار حساب سود و زیان شرکت منظور خواهد شد

 . رتست از قیمت تمام شده پس از کسر استهالكارزش دفتري عبا
موسسات بیمه که در رشته بیمه هاي زندگی و یا بیمه هاي متضمن مستمري فعالیت دارند باید سرمایه گذاریهاي از محل  -9ماده 

 .ذخائر فنی مربوط را با در نظر گرفتن نرخ بهره بکار رفته در محاسبات ذخیره ریاضی خود انجام دهند

٥۳  

 



بیمه مرکزي ایران میتواند تمام یا قسمتی از اموال خریداري شده از محل سرمایه و ذخائر و اندوخته هاي قانونی  – 10ماده 
 .موسسات بیمه را در هر زمان که مقتضی بداند ارزیابی کند و به هر حال فاصله بین دو ارزیابی بیش از سه سال نخواهد بود

سرمایه گذاریهاي انجام شده از محل سرمایه و ذخائر فنی و ذخائر و  1352ه سال مالی موسسات بیمه مکلفند در ترازنام -11ماده 
به بعد  1353سرمایه گذاریهاي سالهاي  .اندوخته هاي قانونی خود را تعیین و به ضمیمه ترازنامه به بیمه مرکزي ایران ارسال دارند

 .مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود

 1/12آیین نامه شماره 
 )ملغی شده(12مقررات مکمل آئین نامه شماره

بندهاي ب , ج و م از  4/10/1374قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري در جلسه مورخ  61شورایعالی بیمه در اجراي ماده 
 :را بشرح زیر مورد تغییر و اصالح قرارداد 12آیین نامه شماره  2ماده 

 : سپرده هاي بانکی و اوراق قرضه و یا مشارکت دولتی و اسناد خزانه به ترتیب زیر –ب 

 . درصد جمع ذخائر فنی 25اوراق قرضه یا مشارکت دولتی و اسناد خزانه حداکثر 

 . درصد جمع ذخائر فنی 25سپرده هاي بانکی حداقل 

د براي سپرده هاي بانکی نباید از چهل درصد جمع ذخائر درص 25باال با رعایت حداقل  2و  1مجموع سرمایه گذاریهاي بندهاي 
 .فنی کمتر باشد

 . درصد جمع دخائر فنی 25اوراق بهادار و اسناد قرضه یا اوراق مشارکت تضمین شده بوسیله دولت یا بانکها حداکثر  –ج 

 آیین نامه خواهد شد. 2درج سپرده هاي بانکی در بند ب , موجب حذف بند م ماده 

 

 

 13امه شماره آیین ن

 آیین نامه بیمه هاي زندگی

 

ماده و  45قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري آیین نامه زیر را که مشتمل بر  17ماده  5شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 :تصویب نمود 26/3/1353تبصره است در جلسه مورخ  6

 انواع بیمه هاي زندگی و نرخ حق بیمه آن –فصل اول 
 .موسسات بیمه مکلفند کلیه بیمه نامه هاي زندگی خود را براساس مقررات این آیین نامه صادر نمایند – 1ماده 
 :نرخ حق بیمه انواع اصلی بیمه هاي زندگی ذیل بشرح مندرج در جداول پیوست این آیین نامه تعیین میگردد – 2ماده 
 . بیمه هاي خطر فوت ساده زمانی –الف 
 . مام عمربیمه هاي ت –ب 
 .بیمه هاي مختلط خطر فوت و بشرط حیات –ج 

٥٤  

 



موسسات بیمه میتوانند جداول نرخ هاي بیمه هاي زندگی را خود براساس مبانی محاسبه جداول نرخهاي پیوست این  –تبصره 
آیین نامه تنظیم و پس از تایید بیمه مرکزي ایران به مورد اجرا بگذارند. بیمه مرکزي ایران میتواند جداولی را تایید نماید که 

درصد با نرخهاي  5انی بیش از ده درصد و در سایر انواع بیمه هاي زندگی بیش از نرخهاي آن در بیمه هاي خطر فوت ساده زم
 .مندرج در جداول پیوست اختالف نداشته باشد

در صورتیکه موسسه بیمه بخواهد در انواع دیگري از بیمه هاي زندگی نیز فعالیت کند مکلف است موافقت بیمه مرکزي  – 3ماده 
رد نظر و همچنین تایید بیمه مرکزي ایران را نسبت به مطابقت نرخهاي آن با مبانی محاسبه نرخهاي ایران را در مورد نوع بیمه مو

تعیین شده تحصیل نماید. بیمه مرکزي ایران میتواند نرخهایی را تایید نماید که با نرخهاي حساب شده براساس مبانی محاسبه 
درصد احتالف  5درصد و در سایر انواع بیمه هاي زندگی بیش از  در بیمه هاي خطر فوت ساده زمانی بیش از ده 4موضوع ماده 
 .نداشته باشد

 : این آیین نامه عبارتست از 2مبانی محاسبه نرخهاي حق بیمه موضوع ماده  -4ماده 
 . جدول مرگ و میر پیوست –الف 
 . درصد در سال 6نرخ بهره  –ب 
 :هزینه ها بترتیب زیر –ج 
 . درهزار سرمایه 3درصد حق بیمه بعالوه  10اده زمانی انفرادي با حق بیمه ساالنه ، براي بیمه هاي خطر فوت س -1
 . در هزار سرمایه 2درصد حق بیمه بعالوه  5براي حق بیمه هاي خطر فوت ساده زمانی جمعی با حق بیمه ساالنه ،  -2
 3درهزار سرمایه و سالهاي بعد  5/43بیمه بعالوه درصد حق  3براي بقیه انواع بیمه هاي زندگی با حق بیمه ساالنه ، سال اول  -3

 .درهزار سرمایه 5/3درصد حق بیمه بعالوه 
 . درصد حق بیمه 4براي بقیه انواع بیمه هاي زندگی با حق بیمه یکجا ،  -4

موسسات بیمه میتوانند در صورت تمایل بیمه گذار حق بیمه ساالنه را به اقساط شش ماهه ، سه ماهه و یا ماهانه تبدیل  – 5ماده 
درصد  2درصد حق بیمه براي اقساط سه ماهه و  3درصد حق بیمه براي اقساط ماهانه و  5نمایند. در اینصورت میتوانند حداکثر 

 .بهره تقسیط دریافت دارند حق بیمه براي اقساط شش ماهه به عنوان
موسسات بیمه باید قبل از صدور بیمه نامه از بیمه شده معاینه پزشکی به ترتیبی که توسط بیمه مرکزي ایران اعالم  -6ماده 

خواهد شد بعمل آورند . ترتیب معاینه پزشکی و حد سن و حد مبلغ بیمه براي معافیت از معاینه پزشکی و حداقل تعداد بیمه شده 
 .اي اینکه قرارداد جمعی تلقی شود توسط بیمه مرکزي ایران تعیین و اعالم خواهد گردیدبر

هرگاه مبلغ بیمه در یک یا چند بیمه نامه صادره توسط یک یا چند شرکت بیمه براي یک بیمه شده از ده میلیون ریال  – 7ماده 
 .دور بیمه نامه مبادرت نمایندمتجاوز باشد, موسسات بیمه باید پس از جلب نظر بیمه مرکزي ایران ص

هرگاه در بیمه نامه بیمه هاي زندگی تعهد پرداخت سرمایه اضافی در صورت فوت ناشی از حادثه پیش بینی شده باشد  -8ماده 
 .درهزار سرمایه اضافی در سال محاسبه و در بیمه نامه منعکس شود 2/1حق بیمه اضافی براي تعهد مذکور باید براساس حداقل 

قبول تعهد پرداخت سرمایه یا مستمري یا هزینه معالجات در صورت نقص عضو بیمه شده در بیمه نامه هاي زندگی  –ه تبصر
 .ممنوع است و موسسات بیمه میتوانند اینگونه تعهدات را ضمن بیمه نامه حوادث قبول کنند

 کارمزد بیمه هاي زندگی –فصل دوم 
 :انواع مختلف بیمه هاي زندگی بشرح زیر تعیین میشودکارمزد قابل پرداخت براي تحصیل  – 9ماده 
 . درصد حق بیمه وصولی 10براي بیمه هاي خطر فوت ساده زمانی انفرادي با حق بیمه ساالنه ، حداکثر  –الف 
 . درصد حق بیمه وصولی 5براي بیمه هاي خطر فوت ساده زمانی جمعی با حق بیمه ساالنه , حداکثر  –ب 
درهزار  30درصد حق بیمه سال اول مشروط بر این که از  75براي سایر انواع بیمه هاي زندگی با حق بیمه ساالنه حداکثر  –ج 

٥٥  

 



سرمایه تجاوز نکند. نصف این کارمزد پس از وصول حق بیمه سال اول و یک چهارم آن پس از وصول حق بیمه سال دوم و بقیه 
 .است پس از وصول حق بیمه سال سوم قابل پرداخت

 . درصد حق بیمه 2براي سایر انواع بیمه هاي زندگی با حق بیمه یکجا , حداکثر  -د
و حداکثر کارمزد  9حداکثر کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان بیمه معادل صددرصد کارمزدهاي معین شده در ماده  – 10ماده 

 . درصد آنست 80قابل پرداخت به دالالن رسمی بیمه معادل 
درصورتیکه کارمزد پرداختی به نمایندگان یا دالالن رسمی بیمه در مورد یک یا چند بیمه نامه کمتر از میزان کارمزد  – 11ماده 

باشد موسسه بیمه میتواند از محل مابه التفاوت آن کارمزد تشویقی به نمایندگان خود یا دالالن رسمی  9پیش بینی شده در ماده 
 .تحصیل کرده اند پرداخت نماید بیمه به تناسب اهمیت بیمه هایی که

درصد حق بیمه را بابت هزینه وصول حق  3موسسات بیمه میتوانند جز در مورد بیمه هاي با حق بیمه یکجا حداکثر  – 12ماده 
 .بیمه به نمایندگان بیمه و یا دالالن رسمی بیمه و یا مامورین وصول پرداخت نمایند

عی از هر نوع توسط موسسه اي براي کارکنان و یا توسط شرکت هاي تعاونی و یا هرگاه قرارداد بیمه زندگی جم – 13ماده 
سندیکاها براي اعضاء و یا توسط بانکها و موسسات اعتباري براي مشتریان خود امضاء و پرداخت حق بیمه آن (اعم از اینکه به 

را به طرف  9یمه میتوانندکارمزد موضوع ماده تقبل شده باشد ، موسسات ب )حساب امضاء کننده و یا به حساب بیمه شدگان باشد
 .درصد تخفیف در حق بیمه هر یک از بیمه شدگان منظور نمایند 5قرارداد پرداخت نمایند و یا در صورت موافقت طرف قرارداد تا 

ه ترتیبی که در شامل بیمه هاي خطر فوت ساده یک ساله باشد بیمه گر میتواند ب 13هرگاه قرارداد جمعی موضوع ماده  –14ماده 
 15قرارداد معین میشود قسمتی از سود حاصل از قرارداد را به طرف قرارداد پرداخت نماید. سود قابل پرداخت از این بابت نباید از 

 .درصد جمع حق بیمه هاي دریافتی ضمن سال تجاوز کند
خواهد  14تا  9مشمول مفاد مواد  8کارمزد و هزینه وصول حق بیمه اضافی براي پرداخت سرمایه اضافی موضوع ماده  – 15ماده 

 .بود
 مشارکت بیمه گذاران در منافع بیمه هاي زندگی –فصل سوم 

 موسسات بیمه مکلفند در کلیه انواع بیمه هاي زندگی حز در بیمه هاي خطر فوت ساده زمانی و – 16ماده 
درصد در سال محاسبه و صادر شده باشد بیمه گذاران بیمه هاي  6مه هاي با حق بیمه یکجا که براساس نرخ بهره بیش از بی

 .زندگی خود را در منافع حاصل از مجموع معامالت بیمه هاي مذکور سهیم نمایند
ز مجموع معامالت بیمه هاي زندگی هر درصد منافع حاصل ا 75منافع قابل تقسیم بین بیمه گذاران مشمول , حداقل  – 17ماده 

بشرح  )پس از کسر جمع اقالم بند (ب  )سال میباشد و منافع حاصل از مجموع معامالت مذکور عبارتست از جمع اقالم بند (الف
 :زیر
 : الف

 . ذخیره ریاضی در آخر سال مالی قبل -1
 . حق بیمه هاي دریافتی -2
 . کارمزد بیمه هاي اتکایی واگذاري -3
 . دریافتی بابت بیمه هاي اتکایی واگذاري )کارمزد بر منافع (مشارکت در سود -4
 .سهم بیمه گران اتکایی بابت بازخرید و سرمایه و مستمریها -5
 . بهره وامهاي پرداختی به بیمه گذاران -6
 . 18خالص درآمد حاصل از سایر سرمایه گذاریها از محل ذخایر فنی موضوع ماده  -7
 : ب

٥٦  

 



 . کارمزد پرداختی -1
 .مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریها -2
 . حق بیمه اتکایی واگذاري -3
 .ذخیره ریاضی در آخر سال مالی -4
و  12درصد حق بیمه هاي دریافتی که شامل هزینه هاي وصول موضوع ماده  15هزینه هاي عمومی بیمه گر حداکثر تا  – 5

 .یر هزینه هاي اداري نیز خواهد بودتبلیغات و ترویج و سا
 . 38بهره پرداختی به بیمه مرکزي ایران موضوع وام ماده  -6
 . 14سود قابل پرداخت در قراردادهاي جمعی موضوع ماده  -7

 : خالص درآمد حاصل از سایر سرمایه گذاریهاي از محل ذخایر فنی عبارت خواهد بود از – 18ماده 
 . بهره سپرده ها، اوراق قرضه و اسناد خزانه و وامها باستثناء بهره وامهاي پرداختی به بیمه گذاران بیمه هاي زندگی –الف 
 . سود سهام و سایر اوراق بهادار و اجاره بهاء مستغالت و نظایر آن –ب 
 .ی بیمه هاي زندگیسود و زیان حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول خریداري شده از محل ذخایر فن –ج 

 .در صورتیکه به هر یک از انواع درآمدهاي فوق هزینه اي تعلق بگیرد هزینه مزبور از اصل درآمد کسر خواهد شد –تبصره 
درصد ذخایر مذکور , در سال تجاوز  12هرگاه نرخ خالص درآمد حاصل از سرمایه گذاریهاي از محل ذخایر فنی از  – 19ماده 

درآمد و همچنین درآمدهاي ناشی از سرمایه گذاري مجدد آن در حساب ذخیره مشارکت در منافع باقی  درصد 12نماید مازاد 
 .خواهد ماند تا در دوره هاي بعدي طبق دستور بیمه مرکزي ایران تقسیم شود

بیمه مرکزي ایران سهم هر یک از بیمه گذاران از منافع به نسبت ذخیره ریاضی بیمه نامه آنها یا براساس دیگري که  – 20ماده 
 .تایید کند معین میشود

هرگاه نرخ بهره منظور در محاسبه حق بیمه انواع مختلف بیمه هاي مشمول تقسیم منافع متفاوت باشد باید تفاوت نرخ  – 21ماده 
 .بهره با کسب نظر بیمه مرکزي ایران در سهم منافع هر یک از ییمه گذاران منظور شود

ید پس از تعیین منافع قابل تقسیم در آخر هر سال منافع مزبور را بحساب ذخیره مشارکت در منافع موسسات بیمه با – 22ماده 
 .فاصله بین دو بار تقسیم منافع حداکثر سه سال خواهد بود .منظور نمایند تا با منافع سالهاي بعد یکجا تقسیم شود 

 کجا ، برمبناي نرخهاي مقرر در اینسهم هر یک از بیمه گذاران از منافع ، بابت حق بیمه ی – 23ماده 
 .آیین نامه و بدون احتساب کارمزد محاسبه و براي افزایش سرمایه بیمه نامه آنان منظور خواهد شد

 حقوق بیمه گذاران نسبت به ذخیره ریاضی –فصل چهارم 
واند پس از پرداخت الاقل حق در بیمه هاي مختلط خطر فوت و بشرط حیات و در بیمه هاي تمام عمر بیمه گذار میت – 24ماده 

 90بیمه دو سال تمام درخواست بازخرید بیمه نامه خود را بنماید و بیمه گر مکلف است ارزش ، بازخرید بیمه نامه را که معادل 
 .درصد ذخیره ریاضی بیمه نامه پس از کسر هزینه هاي انجام شده است با رعایت شرایط بیمه نامه صادره پرداخت نماید

موسسات بیمه موظفند جدول بازخرید بیمه را به بیمه نامه هاي صادره ضمیمه نمایند. جدول مزبور بایستی معین نماید  –تبصره 
 .که در صورت بازخرید بیمه نامه در انقضا هر سال از مدت بیمه چه مبلغ عاید بیمه گذار خواهد شد

بیمه گذار باشد و این مطلب در بیمه نامه و یا ظهر آن تصریح در صورتیکه ذینفع در بیمه نامه هاي زندگی بستانکار  – 25ماده 
 .شده باشد حق بازخرید بیمه نامه و همچنین دریافت وام از محل ذخیره ریاضی موکول به موافقت کتبی بستانکار است

 درصد ارزش بازخرید 90بیمه گذار میتواند پس از پرداخت الاقل حق بیمه دو سا ل تمام تا  – 26ماده
نامه درخواست وام نماید و بیمه گر متعهد بپرداخت آن است . ترتیب استرداد وام با توافق بین بیمه گر و بیمه گذار تعیین  بیمه

 .میشود

٥۷  

 



 .درصد در سال است 10نرخ بهره وام حداکثر  – 27ماده 
ز پرداخت الاقل حق بیمه دو سال در انواع بیمه هاي زندگی که بیمه نامه قابل بازخرید باشد هرگاه بیمه گذار پس ا – 28ماده 

تمام از پرداخت اقساط بعدي خودداري نماید, بیمه نامه با رعایت نرخهاي مقرر و بدون احتساب کارمزد, تبدیل به بیمه نامه با 
 .سرمایه مخفف خواهد شد

ف بیمه نامه را براي هر موسسات بیمه موظفند جدولی به بیمه نامه هاي صادره ضمیمه نمایند که میزان سرمایه مخف –تبصره 
 .سال از مدت بیمه معین کند

 تنظیم حسابهاي بیمه هاي زندگی-فصل پنجم
موسسات بیمه موظند حسابهاي معامالت بیمه هاي زندگی را از سایر حسابهاي خود تفکیک نموده و دفاتر خود را به  – 29ماده 

 .از انواع بیمه هاي زندگی به تفکیک مشخص شده باشدترتیبی تنظیم نمایند که کلیه اقالم مربوط به معامالت هر یک 
سرمایه گذاري از محل ذخایر فنی بیمه هاي زندگی بایستی در حسابها و ترازنامه شرکت مشخص و از سایر سرمایه  – 30ماده 

 .گذاریها تفکیک شود
واهد شد. در مواردي که ذخیره ذخیره ریاضی بیمه هاي زندگی براساس مبانی محاسبه نرخهاي حق بیمه تعیین خ – 31ماده 

ریاضی مذکور براي انجام تعهدات یک یا چند موسسه بیمه کافی نباشد بیمه مرکزي ایران میتواند نرخ بهره منظور در محاسبه 
 .ذخیره ریاضی این موسسه یا موسسات را تقلیل دهد و مراتب را به شوراي عالی بیمه گزارش نماید

 . ن شده توسط بیمه مرکزي ایران را مالك محاسبه قرار دهدموسسه بیمه مکلف است نرخ تعیی
 بیمه اتکایی اجباري –فصل ششم 

 :موسسات بیمه موظفند براي هر یک از انواع بیمه هاي زندگی صورتهاي زیر را در اختیار بیمه مرکزي ایران بگذارند – 32ماده 
 . صورت بیمه نامه هاي صادره هر ماه –الف 
 . صورت تغییرات حاصله هر ماه در بیمه نامه هاي صادره –ب 
 . صورت بیمه نامه هاي مخفف و بازخرید شده هر ماه –ج 
 . صورت بیمه نامه هاي مختومه بعلت انقضا مدت بیمه نامه یا فوت بیمه شده و یا ابطال بیمه نامه -د

 .ترتیب تنظیم این صورتها را بیمه مرکزي ایران معین خواهد کرد
 .بیمه مرکزي ایران میتواند رونوشت کلیه بیمه نامه هاي صادره بیمه هاي زندگی را از موسسات بیمه بخواهد – 33اده م

درصد حق بیمه ساالنه بیمه هاي زندگی است و هرگاه موسسه بیمه اي , بیمه نامه  50حق بیمه اتکایی اجباري معادل  – 34ماده 
ر این آیین نامه صادر نماید حق بیمه اتکایی براساس نرخ تعیین شده در این ماده , در زندگی با نرخی کمتر از نرخهاي مقرر د

 .صورتحساب بیمه اتکایی اجباري منظور خواهد شد
 1350کارمزد بیمه اتکایی اجباري براي انواع مختلف بیمه هاي زندگی و براي بیمه نامه هاي صادره از اول مهرماه  – 35ماده 

 :رددبشرح زیر تعیین میگ
 درصد حق بیمه در سال 15براي بیمه هاي خطرفوت ساده زمانی اعم از انفرادي یاجمعی با حق بیمه ساالنه -الف
درهزار سرمایه  36درصد حق بیمه مشروط بر این که از  90براي سایر انواع بیمه هاي زندگی با حق بیمه ساالنه در سال اول  –ب 

ل و یک چهارم آن در سال دوم و بقیه در سال سوم بیمه قابل پرداخت است. کارمزد این تجاوز نکند. نصف این کارمزد در سال او
 .درصد حق بیمه در سال خواهد بود 6نوع بیمه ها از سال دوم به بعد 

 درصد حق بیمه 3براي سایر انواع بیمه هاي زندگی با حق بیمه یکجا  –ج 
یکبار توسط بیمه مرکزي ایران تنظیم میشود. در این صورت حسابها سهم صورتحساب بیمه اتکایی اجباري هر سه ماه  – 36ماده 

انقضا مدت بیمه نامه ها و حق بیمه و کارمزد اتکایی بیمه هاي صادره ظرف آن سه ماه و  , بیمه مرکزي ایران بابت بازخرید, فوت

٥۸  

 



سالهاي قبل و حق بیمه هاي مربوط به  همچنین حق بیمه ساالنه و کارمزد اتکایی اجباري بیمه نامه هاي موعد رسیده صادره
الحاقیه هاي صادره و کارمزد اتکایی اجباري آن منظور خواهد شدو ممکن است در صورت موافقت بیمه مرکزي ایران صورتحساب 

 .اتکایی اجباري توسط موسسه بیمه واگذارنده تنظیم شود
ظفند ظرف یکماه از تاریخ ارسال صورتحساب به پرداخت موسسات بیمه واگذارنده و همچنین بیمه مرکزي ایران مو – 37ماده 

 .درصد در سال خواهد شد 8بدهی خود اقدام کنند. تأخیر بیش از یکماه در پرداخت بدهی موجب تعلق بهره با نرخ 
ان در درصد جمع مانده بدهی بیمه گذار 55بیمه مرکزي ایران در صورت درخواست موسسه بیمه واگذارنده هر سال تا  – 38ماده 

دریافت داشته اند از محل ذخیره  1350آخر سال قبل را بابت وامهایی که با رعایت شرایط بیمه نامه هاي صادره از اول مهرماه 
درصد در سال در اختیار موسسه بیمه مزبور خواهد گذاشت . بهره مزبور براي هر سه  8ریاضی این بیمه نامه ها بعنوان وام با بهره 

 .ب مربوط به همان سه ماه منظور خواهد شدماه , در صورتحسا
درصد منافعی را که از معامالت اتکایی اجباري بیمه هاي زندگی هر یک از  75بیمه مرکزي ایران بعد از پایان هر سال  – 39ماده 

 .موسسات بیمه تحصیل میکند به این موسسات پرداخت خواهد کرد
 :به شرح زیر )پس از کسر جمع اقالم بند (ب  )بارتست از جمع اقالم بند (الفع 39ترتیب محاسبه منافع موضوع ماده  – 40ماده 
 : الف

 . ذخیره ریاضی در آخر سال مالی قبل -1
 . حق بیمه هاي اتکایی اجباري -2
 .38بهره وام موضوع ماده  -3
 . درآمد حاصل از سایر سرمایه گذاریهاي از محل ذخایر فنی -4
 : ب
 . کارمزد اتکایی اجباري -1
 .سهم بیمه مرکزي ایران بابت بازخرید , فوت و انقضا مدت بیمه نامه ها -2
 . ذخیره ریاضی در آخر سال مالی -3
 . درصد حق بیمه هاي اتکایی اجباري 5هزینه اداري معادل  -4
 . زیان سالهاي قبل -5

و  )اده عبارتست از حاصل ضرب بندهاي (الفدرآمد حاصل از سایر سرمایه گذاریهاي از محل ذخایر فنی مذکور در این م –تبصره 
 :زیر )(ب

 . تفاوت ذخیره ریاضی درآخر سال مالی قبل با مانده وام پرداخت شده به موسسه بیمه واگذارنده در آخر سال مذکور –الف 
بین بیمه  19ه که با رعایت ماد 18نرخ خالص درآمد حاصل از سایر سرمایه گذاریهاي موسسه بیمه واگذارنده موضوع ماده  –ب 

 .گذاران آن موسسه تقسیم میشود
 بیمه اتکایی اختیاري –فصل هفتم 

موسسات بیمه در صورتی میتوانند در مورد انواع بیمه هاي زندگی واگذاري اتکایی به خارج از کشور انجام دهند که  – 41ماده 
 .لزوم واگذاري مزبور مورد تایید بیمه مرکزي ایران باشد

 :مرکزي ایران میتواند واگذاري اتکایی به خارج از کشور را فقط در موارد زیر تایید نمایدبیمه  – 42ماده 
در صورتیکه جمع سرمایه بیمه براي خطر فوت یک نفر بیمه شده ضمن یک یا چند بیمه نامه از مبلغ ده میلیون ریال  –الف 

 .متجاوز باشد نسبت به مبلغ مازاد
 .ده در معاینه پزشکی غیر عادي و مشمول حق بیمه اضافی تشخیص داده شوددر صورتیکه وضع سالمت بیمه ش –ب 

٥۹  

 



در صورتیکه واگذاري اتکایی در مورد بیمه نامه هاي زندگی تا ده میلیون ریال براي موسسه بیمه اي در داخل کشور  – 43ماده 
 . تکایی اختیاري موظف به قبول آن استامکان پذیر نباشد بیمه مرکزي ایران با رعایت شرایط معمول در واگذاري بیمه هاي ا

و همچنین  1354موسسات بیمه مکلفند واگذاریهاي اتکایی مربوط به بیمه نامه هاي زندگی صادره از اول فروردین ماه  – 44ماده 
 1353ول سال بیمه نامه هاي صادره قبل از تاریخ مذکور را که به موجب قراردادهاي اتکایی از نوع حق بیمه خطر منعقده قبل از ا

این آیین نامه تطبیق دهند. موسسات بیمه میتوانند در مورد بیمه نامه هاي صادره تا  45و  44و  43واگذار میشود با مفاد مواد 
که به موجب قراردادهاي اتکایی غیر از نوع حق بیمه خطر واگذار میشود این واگذاري اتکایی به خارج را با رعایت  1353پایان سال 
 .اردادهاي منعقده ادامه دهندشرایط قر

الزم االجرا  1353مقررات این آیین نامه جز در مواردي که مبدأ دیگري براي آن تعیین شده است از اول مرداد ماه  – 45ماده 
 .است

 
 1/13آیین نامه شماره 

 جایگزین آن شده است 7/13ملغی شده و 14/7/82درتاریخ 
 :تصویب نمود 28/8/1353شورایعالی بیمه در جلسه مورخ 

 :از ماده چهار آیین نامه بیمه هاي زندگی عبارت زیر اضافه شود )بند (ح 1به ردیف  –یک 
 . درهزار سرمایه 3براي بیمه هاي خطر فوت ساده زمانی انفرادي با حق بیمه یکجا 

 :از ماده چهار آیین نامه بیمه هاي زندگی عبارت زیر اضافه شود )بند (ج 2به ردیف  –دو 
 . درهزار سرمایه 2بیمه هاي خطر فوت ساده زمانی جمعی با حق بیمه یکجا  براي
 :تبصره زیر به آخر ماده چهار آیین نامه بیمه هاي زندگی اضافه شود –سه 

موسسه بیمه میتواند در صورتیکه تعداد بیمه شده در بیمه هاي خطر فوت ساده زمانی جمعی الاقل پنج هزار نفر باشد –تبصره 
ظور در محاسبه نرخ حق بیمه این بیمه ها را حداکثر به یک و نیم در هزارسرمایه و در صورتیکه تعداد بیمه شده در این هزینه من

 .بیمه ها الاقل بیست هزار نفر باشد, هزینه مزبور را حداکثر به یک درهزار سرمایه تقلیل دهد

 2/13آیین نامه شماره 
 جایگزین آن شده است 7/13ملغی شده و 14/7/82درتاریخ 

به صورت زیر اصالح و  13آیین نامه شماره  17بند ب ماده  5تصویب نمود ردیف  11/2/2535شورایعالی بیمه در جلسه مورخ 
 :زیر جایگزین آن گردد 7بند ب ماده مذکور حذف و ردیف  7ردیف 

نیز خواهد  12هزینه هاي وصول موضوع ماده  درصد حق بیمه هاي دریافتی که شامل 15هزینه هاي عمومی بیمه گر حداکثر  -5
 .بود
درصد حق بیمه وصولی مربوط به حق  20هزینه هاي مربوط به آموزش بازاریاب و تبلیغ و ترویج بیمه هاي زندگی حداکثر  -7

 .بیمه سال اول بیمه نامه هاي صادره هر سال منظور خواهد شد
,موضوع ماده "عبارت  "منافع قابل تقسیم بین بیمه گذاران مشمول  "ز عبارت بعد ا 13همچنین در ماده هفده آیین نامه شماره  -
 .اضافه شود “ 16

 3/13آیین نامه شماره 

 جایگزین آن شده است 7/13ملغی شده و 14/7/82درتاریخ 

٦۰  

 



حذف و به جاي آن  13آیین نامه شماره  18تصویب کرد که بندهاي ب و ج از ماده  28/11/1358شورایعالی بیمه در جلسه مورخ 
 .بند ب به صورت زیر اضافه شود

 . معادل بهره اوراق قرضه پنج ساله –ب 

 4/13آیین نامه شماره 
 13مکمل آیین نامه شماره 

 2/9/1371قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري در جلسه مورخ  17ماده  5و  4شوراي عالی بیمه در اجراي بندهاي 
حذف و با اصالحاتی به عنوان فصل دوم آیین  13و بندهاي الف , ب , ج و د آن از فصل دوم آیین نامه شماره  9تصویب نمود ماده 

 .افزوده گردد ) 29نامه کارمزد (با شماره 

 5/13آیین نامه شماره 
 13آئین نامه شماره  37اصالح ماده 

 :به شرح زیر اصالح گردد 13آیین نامه شماره  37تصویب نمود که ماده  21/10/1371شورایعالی بیمه در جلسه مورخ 
موسسات بیمه واگذارنده و بیمه مرکزي ایران موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت صورتحساب نسبت به  -37ماده 

ماه تاخیر در  تسویه بدهی خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت کارمزد هاي بیمه اتکایی اجباري مصوب قطعیت نخواهد یافت و هر
تسویه بدهی از سوي بیمه مرکزي ایران و موسسات واگذارنده به ترتیب موجب افزایش یا کاهش کارمزدهاي مصوب به میزان دو 

 .درصد مانده صورتحساب خواهد شد
قطعیت در اختالف حساب تا ده درصد مانده بدهی موجب عدم پرداخت مانده صورتحساب نبوده و اینگونه موارد پس از  -1تبصره 

 .اولین صورتحساب سه ماهه منظور می گردد
 .وجود اختالف حساب به هر حال موجب عدم پرداخت آن میزان از بدهی که مورد توافق بدهکار است نمیباشد

 .افزایش یا کاهش مندرج در این ماده در محاسبات مشارکت در منافع منظور نخواهد شد -2تبصره 

 6/13آیین نامه شماره 

 13مکمل آیین نامه شماره 
 :تصویب نمود 22/8/1374قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري در جلسه مورخ  72شورایعالی بیمه در اجراي ماده 

به میزان  13کارمزد اتکایی اجباري براي انواع مختلف بیمه هاي زندگی موضوع بندهاي الف و ب ماده سی و پنج آیین نامه شماره 
 .لیل می یابدواحد تق 3

 .جاري خواهد بود 1/7/1374این مصوبه از تاریخ 
 
 

 7/13نامه شماره   آئین

 )13هاي زندگی (شماره   نامه بیمه  مکمل آیین
 شده است 3/13-2/13- 1/13جایگزین آیین نامه هاي 

تصویب  14/11/1382گري در جلسه مورخ   قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17ماده  5شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 :نمود

٦۱  

 



 .لغو شود )هاي زندگی هاي آئین نامه بیمه   مکمل( 3/13و  2/13، 1/13هاي شماره  آئین نامه  )الف

 :به شرح زیر اصالح شود )13 هاي زندگی (شماره  مواد چهار، پنج، شانزده، هفده، بیست و هفت ، سی و هشت آئین نامه بیمه )ب

 :این آیین نامه عبارتست از 2ماده چهار. مبانی محاسبه نرخ هاي بیمه موضوع ماده 

 .به شرح پیوست TD1988-1990 الف : جدول مرگ و میر

ش از ده سال، هاي با مدت بی نامه   هاي با مدت حداکثر ده سال پانزده درصد و در بیمه  نامه حداکثر نرخ بهره فنی در بیمه  :ب 
 .پانزده درصد براي ده سال اول و ده درصد براي مدت مازاد بر ده سال

 :ها به ترتیب زیر  ج : حداقل هزینه

 :هاي خطر فوت ساده زمانی انفرادي براي بیمه  .1

 با حق بیمه ساالنه: ده درصد حق بیمه به اضافه دو در هزار سرمایه -1/1

 .سرمایه با حق بیمه یکجا: سه در هزار -2/1

 :هاي خطر فوت ساده زمانی گروهی براي بیمه  .2

 .با حق بیمه ساالنه: پنج درصد حق بیمه هر سال به اضافه یک در هزار سرمایه .1/2

 با حق بیمه یکجا: دو در هزار سرمایه .2/2

 :هاي زندگی  براي انواع دیگر بیمه .3

بیمه   درصد حق  هاي بعد سه سال به اضافه چهل و دو در هزار سرمایه در  بیمه  با حق بیمه ساالنه: در سال اول سه درصد حق .1/3
 .به عالوه دو در هزار سرمایه

 .با حق بیمه یکجا: چهار درصد حق بیمه .2/3

هاي خطر فوت ساده زمانی گروهی حداقل پنج هزار نفر باشد حداقل هزینه معادل   تبصره: در صورتیکه تعداد بیمه شده در بیمه
ها حداقل بیست هزار نفر باشد حداقل هزینه معادل  و پنج صدم در هزار سرمایه و در صورتیکه تعداد بیمه شده در این بیمه هفتاد 

 .شود نیم در هزار سرمایه منظورمی

ریافت گذار حق بیمه ساالنه را در اقساط شش ماهه، سه ماهه و یا ماهانه د  تواند در صورت تمایل بیمه ماده پنج. مؤسسه بیمه می
درصد  5و  4، 8/2هاي فوق حداقل  درصد در سال به ترتیب براي مدت 10نماید. در این صورت در بیمه نامه هاي با نرخ بهره فنی 

درصد به عنوان سود تقسیط و هزینه خدمات  7و  8/5، 4درصد در سال به ترتیب حداقل  15هاي با نرخ بهره فنی  و در بیمه نامه 
 .افه می شودبه حق بیمه ساالنه اض

هاي با حق بیمه یکجا که  هاي زندگی جز در بیمه هاي خطر فوت زمانی و بیمه  ماده شانزده. مؤسسات بیمه مکلفند در انواع بیمه 
هاي زندگی خود را در منافع حاصل از  بر اساس نرخ بهره بیش از ده درصد در سال محاسبه و صادر شده باشد بیمه گذاران بیمه 

 .هاي مذکور سهیم نمایند  بیمه مجموع معامالت

  حداقل هشتادوپنج درصد منافع حاصل از مجموع معامالت بیمه 16منافع قابل تقسیم بین بیمه گذاران موضوع ماده  .ماده هفده
پس از کسر جمع اقالم  )باشد و منافع حاصل از مجموع معامالت مذکور عبارتست از جمع اقالم بند (الف هاي زندگی هر سال می

 :به شرح زیر )بند (ب

 

٦۲  

 



 :الف

 . ذخیره ریاضی در آخر سال مالی قبل .1

 .حق بیمه هاي دریافتی .2

 .کارمزد بیمه هاي اتکایی واگذاري .3

 .دریافتی بابت بیمه هاي اتکایی واگذاري )کارمزد بر منافع (مشارکت در سود .4

 .رمایه و مستمریهاسهم بیمه گران اتکایی بابت بازخرید و س .5

 بهرهوامهاي پرداختی به بیمه گذاران .6

 .هجده موضوع ماده   هاي از محل ذخایر فنی گذاري  خالص درآمد حاصل از سایر سرمایه .7

 : ب

 کارمزد پرداختی .1

 .مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریها .2

 .حق بیمه اتکایی واگذاري .3

 .آخر سال مالی ذخیره ریاضی در .4

نیز خواهد  12هاي وصول موضوع ماده   هاي دریافتی که شامل هزینه درصد حق بیمه  15گر حداکثر   هاي عمومی بیمه  هزینه .5
 .بود

 .38بهره پرداختی به بیمه مرکزي ایران موضوع وام ماده  .6

 بیست درصد حق بیمه وصولی سال اولهاي زندگی حداکثر   هاي آموزش بازاریاب و تبلیغ و ترویج بیمه  هزینه .7

ماده بیست و هفت. نرخ بهره وام چهار درصد بیشتر از نرخ بهره فنی مورد محاسبه حق بیمه خواهد بود، نحوه اعمال آن نیز مشابه 
 .باشد اعمال نرخ بهره فنی می

  درصد جمع مانده بدهی بیمه 55ماده سی و هشت. بیمه مرکزي ایران در صورت درخواست مؤسسه بیمه واگذارنده هر سال تا 
هاي صادره دریافت داشته اند از محل ذخیره ریاضی این  هایی که با رعایت شرایط بیمه نامه  گذاران در آخر سال قبل را بابت وام

اهد گذاشت. بهره گذار در اختیار مؤسسه بیمه مزبور خو  ها به عنوان وام با نرخ بهره معادل نرخ بهره وام پرداختی به بیمه بیمه نامه 
 .مزبور براي هر سه ماه در صورتحساب مربوط به همان سه ماه منظور خواهد شد

 افزایش یابد.» یک میلیارد ریال«به » ده میلیون ریال«نامه مزبور از   مبلغ بیمه مندرج در مواد هفت، چهل و دو و چهل و سه آیین

 

 

 14آیین نامه شماره 

 تعرفه هاي مصوب شوراي عالی بیمه را رعایت نمی کنند. نحوه برخورد با موسسات بیمه که

٦۳  

 



 

تصویب  13/5/1353قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري در جلسه مورخ  17ماده  5شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 :نمود

شوراي عالی بیمه را  هرگاه موسسه بیمه اي در صدور بیمه نامه اي نرخ هاي معین و مقررات مربوط در آیین نامه هاي مصوب
رعایت ننماید, بیمه مرکزي ایران عالوه بر اقدامات معمول و متداول دیگري که بعمل می آورد , میتواند تا نود درصد کارمزد اتکایی 

 .اجباري آن بیمه نامه را نیز تقلیل دهد

 

 

 15آیین نامه شماره 

 م و طیورمجاز نمودن شرکت هاي بیمه به صدور بیمه نامه براي انواع دا

 

تصویب  11/6/1353قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري در جلسه مورخ  17از ماده  3شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 :نمود

 .موسسات بیمه کشور مجاز به صدور بیمه نامه براي بیمه انواع دام وطیور میباشند -1ماده 

ور از طرف بیمه مرکزي ایران تهیه و پس از شش ماه اجراء آزمایشی براي شرایط عمومی بیمه نامه هاي بیمه دام وطی -2ماده 
 .تصویب به شوراي عالی بیمه پیشنهاد خواهد شد

 

 

 16آیین نامه شماره 

 کارمزد اتکائی اجباري انواع بیمه هاي غیرزندگی

 

 7ماده و  7قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري آیین نامه زیر را که مشتمل بر  72شوراي عالی بیمه در اجراي ماده 
 :تصویب نمود 5/3/1354تبصره است در جلسه مورخ 

 کارمزد اتکایی اجباري انواع بیمه هاي زیر به شرح ذیل تعیین میشود. –ماده یک   
 

٦٤  

 



 رشته بیمه  
ارقام به  

 درصد 

 30  بیمه آتش سوزي و خطرات تابعه آن معادل –الف  

 30  بیمه باربري کاال معادل  -ب  

 5/27  بیمه حوادث شخصی اعم از انفرادي و جمعی معادل  –ج  

 30  بیمه درمانی اعم از انفرادي و جمعی معادل  –د  

و حوادث رانندگان وسرنشینان اتومبیل بیمه شده و  )بیمه اتومبیل (بدنه  –ح  
همچنین بیمه مربوط به مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوري زمینی 

 مازاد بر میزان قانونی آن معادل 
 25 

 20  بیمه دام و طیور معادل  –و  

 

کارمزد اتکایی اجباري بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث معادل  –ماده دو 
 .درصد تعیین میشود 10

این آیین نامه معین نشده است به ترتیب مقرر  2و  1کارمزد اتکایی اجباري سایر انواع بیمه هاي غیرزندگی که در مواد  –ماده سه 
 .خواهد بود 5آیین نامه شماره  4و تبصره ماده  3و  1در مواد 
این آیین نامه نسبت به حق بیمه بیمه هاي اتکایی اجباري موسسه بیمه  3و  2و  1نرخهاي تعیین شده در مواد  –تبصره 

 .واگذارنده محاسبه و منظور خواهد شد
درصد منافع بیمه مرکزي  5/32این آیین نامه معادل  1ه انواع بیمه هاي موضوع ماد )مشارکت در سود (کارمزد منافع  -ماده چهار

 .ایران از مجموع بیمه هاي اتکایی اجباري انواع بیمه هاي مذکور در ماده یک خواهد بود
این آیین نامه معادل ده درصد منافع بیمه  3و  2انواع بیمه هاي موضوع مواد  )مشارکت در سود (کارمزد منافع  – ماده پنج

 .این آیین نامه خواهد بود 3و  2از مجموع بیمه هاي اتکایی اجباري بیمه هاي مذکور در مواد مرکزي ایران 
این آیین نامه  3در صورتیکه در مورد مازاد سهمیه بیمه اتکایی اجباري تمام یا بعضی از بیمه هاي مذکور در ماده  – تبصره

صورت ریز جداگانه بیمه هاي مذکور را تهیه و به بیمه مرکزي واگذاري اتکایی انجام نشود و همچنین موسسه بیمه صادر کننده 
درصد از منافع بیمه مرکزي ایران از واگذاري بیمه هاي موضوع این  25ایران ارسال دارد عالوه بر ده درصد موضوع این ماده معادل 

 .تبصره نیز بطور جداگانه محاسبه و به حساب موسسه بیمه واگذارنده منظور خواهد شد
 

این آیین نامه که  5و  4منافع بیمه مرکزي از واگذاري بیمه هاي اتکایی اجباري هر یک از موسسات بیمه موضوع مواد  -ه ششماد
پس از کسر جمع اقالم مندرج در بند  )پس ا ز پایان هر سال مالی محاسبه خواهد شد عبارتست از جمع اقالم مندرج در بند (الف 

 : به شرح زیر )(ب
 :الف

 حق بیمه براي خطرات جاري نقل از سال مالی قبلذخیره 
 ذخیره خسارات معوق نقل از سال مالی قبل

 حق بیمه بیمه هاي اتکایی اجباري سال مالی مورد عمل
 :ب
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 کارمزدهاي اتکایی اجباري سال مالی مورد عمل-1
 خسارات پرداختی سال مالی مورد عمل -2
 مالی مورد عمل  ذخیره حق بیمه براي خطرات جاري در آخر سال-3
 ذخیره خسارات معوق در آخر سال مالی مورد عمل-4
 پنج درصد حق بیمه بیمه هاي اتکایی اجباري بابت هزینه هاي اداري-5
 زیان سالهاي قبل-6

 .باید بطور جداگانه تنظیم شود 5و  4موضوع مواد  )صورت حساب مشارکت در سود (کارمزد منافع  -1تبصره 
این ماده  )عالوه بر ردیف هاي مذکور در بند (ب 5موضوع ماده  )اب مشارکت در سود ( کارمزد منافعدر صورت حس -2تبصره 

معادل پانزده درصد حق بیمه بیمه هاي اتکایی اجباري بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوري زمینی در 
 .منظور خواهد شد مقابل شخص ثالث نیز بعنوان سهم صندوق تامین خسارتهاي بدنی

ذخیره حق بیمه براي خطرات جاري عبارتست از چهل و پنج درصد حق بیمه بیمه هاي اتکایی اجباري بیمه اتومبیل  -3تبصره 
و بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث و چهل درصد حق بیمه بیمه  )(بدنه 

 . ایر انواع بیمه هاي غیر زندگیهاي اتکایی اجباري س
حق بیمه هاي اتکایی اجباري سال مالی مورد عمل عبارتست از حق بیمه بیمه هاي اتکایی اجباري واگذاري به اضافه  -4تبصره 

 .حق بیمه هاي اضافی مربوط منهاي حق بیمه هاي برگشتی مربوط
بیمه مرکزي ایران در خسارات و هزینه هاي کارشناسی خسارت پرداختی سا ل مالی مورد عمل عبارتست از سهم  -5تبصره 

 . پرداخت شده توسط موسسه بیمه پس از کسر سهم بیمه مرکزي ایران از بازیافتی هاي خسارات
نسبت به منافع بیمه مرکزي ایران از ییمه هاي  5و ماده  1354این آیین نامه از اول سال  4و  2و  1مقررات مواد  –ماده هفت 
ملغی  5آیین نامه شماره  4و  2و مواد  1آیین نامه شماره  11و  8و بعد از آن قابل اجرا است و مواد  1352اري سال اتکایی اجب

 .است

 1/16آیین نامه شماره 
 16مقررات مکمل آیین نامه شماره 

 6ماده  2اصالح تبصره 
آیین نامه منابع درآمد صندوق تامین خسارتهاي ) 1ماده ( )با توجه به قانون اصالح بند (الف 16آیین نامه شماره  6ماده  2تبصره 

 :به شرح زیر اصالح میگردد 1362در مورد بیمه نامه هاي صادره از اول فروردین ماه  17/3/1363بدنی مصوب 
معادل  این ماده )عالوه بر ردیفهاي مذکور در بند (ب 5موضوع ماده  )در صورتحساب مشارکت در سود (کارمزد منافع  -2تبصره 

سه درصد حق بیمه بیمه هاي اتکایی اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث نیز 
 .بعنوان سهم صندوق تامین خسارتهاي بدنی منظور خواهد شد

 2/16آیین نامه شماره 
 16مکمل آیین نامه شماره 

 :تصویب نمود 22/8/1374قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري در جلسه مورخ  72شوراي عالی بیمه در اجراي ماده 
شوراي عالی بیمه به  16آیین نامه شماره  3و  2 ,1کارمزد اتکایی اجباري براي کلیه رشته هاي بیمه غیر زندگی موضوع مواد 

 .واحد تقلیل یافته و به شرح جدول پیوست تعیین می گردد 3میزان 
  

 جاري خواهد بود 1/7/1374صوبه از تاریخ این م
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 کارمزد اتکایی اجباري انواع بیمه هاي غیر زندگی 
 

 درصد رشته هاي بیمه 

 27 بیمه آتش سوزي و خطرات تابعه آن 

 27 بیمه باربري کاال معادل 

 5/24 بیمه حوادث اعم از انفرادي و گروهی 

 22 بیمه حوادث رانندگان و سرنشینان اتومبیل بیمه شده 

 5/24 بیمه حوادث تکمیلی عمر انفرادي 

 27 بیمه درمانی اعم از انفرادي و جمعی 

 22  )بیمه اتومبیل (بدنه

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوري زمینی مازاد بر میزان قانونی 
 آن 

7 

 17 بیمه دام و طیور 

بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوري زمینی در مقابل 
 شخص ثالث 

7 

 12 بیمه وسائل نقلیه آبی و مسئولیتهاي مدنی مربوط به آن 

 12 بیمه هواپیما و مسئولیتهاي مدنی مربوط به آن 

 22 بیمه هاي مسئولیت مدنی عمومی 

 17 بیمه هاي مسئولیت مدنی حرفه اي 

 12 بیمه هاي مسئولیت حمل و نقل بین المللی 

 17 بیمه هاي تمام خطر مقاطعه کاري و نصب و شکست ماشین آالت 

 17 بیمه پول در صندوق در حین حمل 

 17 بیمه صداقت و امانت کارمندان 

 17 بیمه عدم النفع بصورت مستقل 

 7 بیمه هاي مربوط به اکتشاف و استخراج نفت 
 17 بیمه دزدي با شکست حرز بصورت مستقل 

 27 بیمه شکست شیشه بصورت مستقل 

 7 بیمه هاي اعتباري
 

 3/16آئین نامه شماره
 2/16مکمل آئین نامه شماره 

 موردتصویب قرارداد 2/16موارد زیر را به عنوان مقررات مکمل آئین نامه شماره  16/12/1378شورایعالی بیمه درجلسه مورخ 
 نیز تمدید می گردد 1378شورایعالی بیمه براي سال مالی  13/11/1376مصوبه جلسه مورخ )1(بند  -1
چنانچه ضریب خسارت واقعی ساالنه شرکت بیمه در هریک از رشته هاي غیرزندگی به جز رشته  1379از ابتداي سال مالی  -2
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درصد کارمزد مصوب و چنانچه ضریب  90عادل درصد باشد کارمزد بیمه اتکائی اجباري آن رشته م 70شخص ثالث بیشتر از 
 درصد کارمزد مصوب خواهد بود 80درصد باشد کارمزد بیمه اتکائی اجباري آن معادل  85خسارت هررشته بیشتر از 

درصد باشد، کارمزدبیمه اتکائی اجباري  90چنانچه ضریب خسارت واقعی ساالنه رشته شخص ثالث در هرشرکت بیمه بیشتر از  -3
درصد باشد، کارمزد  100درصد کارمزد مصوب و چنانچه ضریب خسارت واقعی ساالنه این رشته بیشتر از  90ته معادل این رش

 . درصد کارمزد مصوب خواهد بود 80بیمه اتکائی اجباري آن معادل 
و این مصوبه ، نسبت خسارت واقع شده به حق بیمه عاید  13/11/1376منظور از ضریب خسارت واقعی ساالنه در مصوبه مورخ  -4

 .کشور است "گزارش آماري صنعت بیمه"شده ، به همان ترتیب منعکس شده در 

 4/16آئین نامه شماره 

 مکمل آئین نامه میزان کارمزد و مشارکت در سود بیمه هاي اتکائی اجباري بیمه هاي غیر زندگی
 تصویب نمود 19/6/1381قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري در جلسه مورخ  72اده شوراي عالی بیمه در اجراي بیمه م

 درصد تعیین می گردد 15اصالح و  2/16پیوست آئین نامه شماره  6کارمزد اتکائی اجباري بیمه هاي درمانی موضوع بند 

 5/16آیین نامه شماره 
 هاي غیرزندگی  هاي اتکایی اجباري بیمه  بیمه )رمزد منافعمقررات مربوط به میزان کارمزد و مشارکت در سود (کا

تصویب نمود که  8/11/1381گري در جلسه مورخ   قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 72شوراي عالی بیمه در اجراي ماده 
 .به مرحله اجرا درآید 1382به شرح زیر اصالح شود و از ابتداي سال مالی  16ماده چهار آیین نامه شماره 

درصد منافع بیمه  5/18هاي موضوع ماده یک این آیین نامه معادل   انواع بیمه )ماده چهار ـ مشارکت در سود (کارمزد منافع
 .هاي مذکور در ماده یک خواهد بود  هاي اتکایی اجباري انواع بیمه  مرکزي ایران از مجموع بیمه

 6/16آیین نامه شماره 
 3/16مقررات مکمل آیین نامه شماره 

تصویب نمود که  8/11/1381گري در جلسه مورخ   قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 72شوراي عالی بیمه در اجراي ماده 
 .به مرحله اجرا درآید 1381به شرح زیر اصالح شود و از ابتداي سال مالی  3/16آیین نامه شماره  2بند 
 70بین  )به جز رشته شخص ثالث)هاي غیرزندگی   ارت واقعی ساالنه شرکت بیمه در هر یک از رشتهچنانچه ضریب خس ››

درصد کارمزد مصوب و چنانچه ضریب خسارت هر رشته  80درصد باشد کارمزد بیمه اتکایی اجباري آن رشته معادل  85درصد تا 
  ‹‹.درصد کارمزد مصوب خواهد بود 60درصد باشد کارمزد بیمه اتکایی اجباري آن معادل  85بیشتر از 

  
  
  

 7/16آیین نامه شماره 

 )غیرزندگی هاي بیمه اجباري اتکایی هاي بیمه )منافع (کارمزد سود در مشارکت و کارمزد نامه میزان (مکمل آیین

گـري، در جلسـه مـورخ     قانون تأسیس بیمـه مرکـزي ایـران و بیمـه     72و ماده  17ماده  5و  4عالی بیمه در اجراي بندهاي  شوراي
هـاي   هـاي اتکـایی اجبـاري بیمـه     بیمـه  )میزان کـارمزد و مشـارکت در سـود (کـارمزد منـافع     " 16نامه شماره  آیین 26/02/1391

 نامه مذکور تصویب نمود:  و مکمل آیین 7/16نامه  را به شرح زیر اصالح و به عنوان آیین "غیرزندگی
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بیمـه  "بـه عبـارت    2/16جدول پیوست آیین نامه شماره  20در ردیف  "هاي مربوط به اکتشاف و استخراج نفت بیمه"عبارت    -1

ــیمی  ــاز و پتروشـ ــت، گـ ــاري آن     "نفـ ــایی اجبـ ــارمزد اتکـ ــزان کـ ــردد و میـ ــالح گـ ــی  8اصـ ــین مـ ــد تعیـ ــردد. درصـ  گـ
 
 شود.  اضافه می 2/16نامه شماره متن زیر به عنوان تبصره ذیل جدول پیوست آیین      -2

 بیمه نفت، گاز و پتروشیمی مربوط به موارد زیر است:  -تبصره 

ها، تاسیسات، : عملیات مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و گاز( شامل چاهOnshore )بخش خشکی(ساحلی )الف
هاي  هاي گاز، توسعه پاالیشگاه  هاي نفت، پاالیشگاه توسعه پاالیشگاه  هاي نفت، ، پاالیشگاه)هاي حفاري عملیات و دستگاه

هاي تولید روغن  برداري، ساخت و نصب تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی، کارخانه گاز، تاسیسات پتروشیمی در حال بهره
 برداري.  موتور، مخازن نفت و خطوط لوله در حال بهره

ها، تاسیسات، : عملیات مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و گاز(شامل چاهOffshore )(فراساحلیبخش دریایی  )ب
ها و... بر روي  Deck ها،  ، ساخت سکوهاي حفاري دریایی، بارگذاري جکت)هاي حفاري دریایی عملیات و دستگاه

Barge ایی، بازسازي سکوهاي حفاري و حمل و استقرار آنها در محل نصب در دریا جهت ساخت سکوهاي حفاري دری
برداري در دریا و  گذاري در دریا و خطوط لوله در حال بهره برداري، لوله دریایی، سکوهاي حفاري دریایی در حال بهره

 سایر موارد مرتبط با عملیات اکتشاف و استخراج نفت و گاز در دریا.
 
 
 
 

 17آیین نامه شماره 

 مجازبودن موسسات بیمه کشور به صدور بیمه نامه اعتبار 2مکمل آیین نامه شماره 

 

 :تصویب نمود 17/9/1354قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري در جلسه مورخ  17ماده  3شوراي عالی بیمه در اجراي بند 

 
 .موسسات بیمه کشور مجاز به صدور بیمه نامه براي بیمه اعتبار میباشند -1ماده 

بیمه کشور موظفند قبل از صدور هر بیمه نامه اعتباري بطور جداگانه موافقت بیمه مرکزي ایران را با نرخ و شرایط بیمه  موسسات -2ماده 
 .تحصیل نمایند

شرایط عمومی بیمه نامه هاي بیمه اعتباري از طرف بیمه مرکزي ایران تهیه و پس از شش ماه اجراء آزمایشی براي تصویب به  -3ماده 
 مه پیشنهاد خواهد شد.شورایعالی بی
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 18آیین نامه شماره 

 . جایگزین ان شده است 28و ائین نامه شماره  9/6/1371در تاریخ )آئین نامه نمایندگی بیمه (ملغی شده 

 

ماده و  46قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري ایین نامه زیر را که مشتمل بر  17ماده  5شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 :تصویب نمود ) 1354( 25/12/2534تبصره است در جلسه مورخ  19

 نمایندگی بیمه و صدور پروانه –فصل اول 
نماینده بیمه شخصی است حقیقی یا حقوقی که یکی از موسسات بیمه مجاز براي انجام تمام یا قسمتی از امور بیمه اي  -1ماده 

او منعقد مینماید نماینده خود قرار میدهد و امضاء نماینده براي موسسه بیمه  خود وي را در حدود اختیارات و شرایط قراردادیکه با
 . الزام اور است

 .شغل معمولی نماینده بیمه باید عرضه بیمه باشد -1تبصره 
 .نماینده بیمه باید داراي پروانه نمایندگی بیمه باشد -2تبصره 
 .موسسات بیمه را دارا باشد نماینده بیمه نمیتواند نمایندگی بیش از یکی از -3تبصره 

 .نماینده بیمه موظف است طبق قوانین و مقررات جاري معامالت مربوط را در دفاتر قانونی خود ثبت نماید -2ماده 
پروانه نمایندگی بیمه طبق مقررات این ایین نامه از طرف موسسات بیمه مجاز پس از جلب موافقت بیمه مرکزي ایران  -3ماده 

این ایین نامه  9و  8و به اشخاص حقوقی حائز شرایط مندرج در مواد  9و  7ص حقیقی حائز شرایط مندرج در مواد صادر و به اشخا
 .داده میشود

 .پروانه نمایندگی بیمه براي مدت یک سال صادر میشود و هر سال برابر مقررات این ایین نامه تمدید خواهد شد -4ماده 
شته بیمه هاي زندگی و یا یک یا چند نوع از انواع رشته بیمه هاي غیر زندگی که در ان ذکر پروانه نمایندگی بیمه براي ر -5ماده 

 .شده باشد معتبر است
در این پروانه نام موسسه بیمه مربوط , مدت اعتبار ,  . نمونه پروانه نمایندگی بیمه را بیمه مرکزي ایران تهیه خواهد کرد -6ماده 

نام و نام خانوادگی , شماره و محل صدور شناسنامه , تاریخ و محل تولد, نشانی محل کار و اقامت  شماره , , غیر قابل انتقال بودن
 .نماینده , بیمه ذکر و عکس نماینده بیمه به ان الصاق خواهد شد

 :شخص حقیقی براي گرفتن پروانه نمایندگی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد -7ماده 
 .ا داشتن معافیت قانونیانجام خدمت وظیفه عمومی ی _الف 
 . تابعیت ایران -ب 
 . دارا بودن لیسانس در رشته بیمه –ج 

دارا بودن لیسانس در رشته هاي دیگر با حداقل دو سال سابقه کار در یکی از موسسات بیمه و یا در نمایندگیهاي بیمه و یا در 
 . داللی رسمی بیمه

سابقه کار در یکی موسسات بیمه و یا در نمایندگیهاي بیمه و یا در داللی  دارا بودن دیپلم کامل متوسطه با حداقل چهار سال
 . رسمی بیمه

دارا بودن مدرك تحصیلی کمتر از دیپلم با حداقل هشت سال سابقه کار در یکی از موسسات بیمه و یا در نمایندگی هاي بیمه و یا 
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 . در داللی رسمی بیمه
 . عدم شهرت به نادرستی -د

ابقه محکومیت به ارتکاب جنایت و یا ورشکستگی به تقصیر و یا کاله برداري و یا خیانت در امانت و یا دزدي و یا نداشتن س –هـ 
 . صدور چک بال محل و یا اختالس و یا معاونت در یکی از جرائم فوق به گواهی اداره سجل کیفري وزارت دادگستري

 :باید واجد شرایط زیر باشدشخص حقوقی براي گرفتن پروانه نمایندگی بیمه  -8ماده 
 .بصورت یکی از شرکتهاي مندرج در قانون تجارت تشکیل شده و حداقل داراي سرمایه اسمی پنج میلیون ریال باشد –الف 

 .اساسنامه شرکت به تایید بیمه مرکزي ایران رسیده باشد -ب
 .این ایین نامه باشد 7مدیر عامل شرکت داراي شرایط مندرج در ماده  –ج 
مربوط به نمایندگی بیمه و خدمات مربوط به فعالیت بیمه و سرمایه گذاري از محل سرمایه و ذخایر و  "موضوع شرکت منحصرا -د

 .اندوخته هاي شرکت باشد
شخص حقیقی یا حقوقی که بعنوان نماینده بیمه شناخته میشود ، باید در درجه اول تضمینی بصورت وجه نقد یا  -9ماده 

یا اوارق قرضه دولتی یا سهام یا اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و در درجه دوم وثیقه ملکی براي هر یک از دو ضمانتنامه بانکی 
 .رشته بیمه هاي زندگی و غیرزندگی نزد موسسه بیمه مربوط تودیع نماید

به هر حال براي هر یک از دو رشته میزان تضمین مذکور در این ماده متناسب با حجم کار هر نماینده بیمه خواهد بود و  -1تبصره 
بیمه هاي زندگی و غیرزندگی در مورد شخص حقیقی کمتر از یک میلیون ریال و در مورد شخص حقوقی کمتر از دو میلیون ریال 

 نخواهد بود. و در صورتیکه نماینده بیمه بخواهد در هر دو رشته بیمه هاي زندگی و غیرزندگی فعالیت نماید در اینصورت میزان
 .تضمین براي شخص حقیقی کمتر از یک میلیون و پانصد هزار ریال و براي شخص حقوقی کمتر از سه میلیون ریال نخواهد بود

 .مدت تضمین هاي مذکور در این ماده باید معادل سه برابر مدت اعتبار پروانه نمایندگی بیمه باشد -2تبصره 
ه باشد مدیر عامل این شرکت مادام که در سمت مذکور انجام وظیفه میکند چنانچه شرکتی پروانه نمایندگی بیمه گرفت -3تبصره 

 .و به نفع خود به عنوان دالل رسمی بیمه یا نمایندگی بیمه فعالیت داشته باشد "نمیتواند شخصا
قوق انان و یا این ایین نامه تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران ، بیمه شدگان یا صاحبان ح 9تضمین مذکور در ماده  -10ماده 

افراد ذینفع در بیمه نامه ها و موسسه بیمه مربوط با حق رجحان نسبت به سایر بستانکاران نماینده بیمه میباشد و در میان انها 
 . حق تقدم با بیمه عمر است

ایین نامه پس از ارائه مفاصا حساب عملیات مربوط به نماینده بیمه و موافقت بیمه  9استرداد تضمین مندرج در ماده  -11ماده 
 .مرکزي ایران خواهد بود

تقاضاي صدور پروانه نمایندگی بیمه از طرف اشخاص حقیقی باید روي نمونه هاي مخصوصی که بوسیله بیمه مرکزي  -12ماده 
قرار میگیرد نوشته شود و بضمیمه مدارك زیر به موسسه بیمه مربوط  ایران تهیه و از طریق موسسات بیمه در دسترس متقاضی

 .تسلیم گردد
 . رونوشت مصدق یا فتوکپی شناسنامه –الف 
 . رونوشت مصدق ، یا فتوکپی دفترچه پایان خدمت وظیفه عمومی یا برگ معافیت قانونی –ب 
 . چهار قطعه عکس –ج 
 . این ایین نامه 7 ماده )و (هـ  )مدارك مندرج در بندهاي (ج  -د

تعهد نامه دائر بر اینکه اسرار طرفین معامله را محفوظ داشته و افشا ننماید و با رعایت اصول معمول و متداول نمایندگی و بر  –هـ 
ود طبق مقررات مربوط رفتار نموده و از هر نوع اظهار خالف واقع یا گفتار و یا عملی که موجب اشتباه بیمه گزار و یا بیمه گر ش

 .خودداري کنند
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در مورد اشخاص حقوقی تقاضاي صدور پروانه نمایندگی بیمه از طرف مدیر عامل شرکت و بترتیب مقرر در این ماده  –تبصره 
 . بعمل خواهد امد

قرارداد  این ایین نامه و انعقاد 19و  12و  9نمایندگی بیمه و پروانه نمایندگی بیمه پس از دریافت مدارك مذکور در مواد  -13ماده 
نمایندگی که نمونه ان از طرف بیمه مرکزي ایران تهیه و به موسسات بیمه ابالغ میشود پس از موافقت بیمه مرکزي ایران داده 

با تصویب هیات مدیره یا هیات عامل شرکت و در نمایندگیهاي  "خواهد شد. اعطاي نمایندگی بیمه در شرکتهاي بیمه باید منحصرا
 .ر ایران باید با تصویب نماینده تام االختیار موسسه بیمه خارجی در ایران انجام گیردموسسات بیمه خارجی د

اعطاي نمایندگی بیمه و لغو ان و حدود اختیارات نماینده بیمه باید از طرف موسسه بیمه مربوط در روزنامه رسمی کشور  –تبصره 
 .و یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشار محل اگهی شود

این ایین  19و  12و  9سسات بیمه مکلفند قبل از صدور پروانه نمایندگی بیمه یک نسخه از مدارك مذکور در مواد مو -14ماده 
 .نامه را بانضمام رونوشت قرارداد منعقده به بیمه مرکزي ایران ارسال دارند

 تکالیف نماینده بیمه و موسسات بیمه –فصل دوم 
در قرارداد منعقده با موسسه بیمه مربوط و قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري نماینده بیمه باید تکالیف مقرر  -15ماده 

و ایین نامه هاي مصوب شوراي عالی بیمه و دستورالعمل هاي بیمه مرکزي ایران و سایر قوانین و مقررات جاري را رعایت نماید و 
 . برخالف انها عملی انجام ندهد

اند هر موقع که الزم بداند دفاتر نمایندگی بیمه را مورد بازرسی قرار دهد و توضیحات الزم را نیز بیمه مرکزي ایران میتو -16ماده 
 .بخواهد

 . نماینده بیمه باید عضو سندیکاي نمایندگان بیمه باشد -17ماده 
ف است دستورالعملهاي تبصره : اساسنامه سندیکاي مذکور باید به تایید بیمه مرکزي ایران برسد و سندیکاي نمایندگان بیمه مکل

مربوط به امر بیمه را که از طرف بیمه مرکزي ایران ابالغ خواهد شد اجرا و هر سال گزارشی از فعالیتها و عملیات خود را به بیمه 
 .مرکزي ایران تسلیم نماید

اریاب ها و کارکنان خود در نماینده بیمه مسئول عملیات و جبران خسارا ت ناشی از تقصیر ، غفلت و یا قصور خود و باز -18ماده 
 .امور مربوط میباشد

این ایین نامه طبق سند رسمی و  9نماینده بیمه اعم از شخص حقیقی یا حقوقی پس از سپردن تضمین مندرج در ماده  -19ماده 
سه بیمه مربوط ضمن عقد خارج الزم باید به بیمه مرکزي ایران و موسسه بیمه مربوط وکالتی بدهد که بیمه مرکزي ایران یا موس

براي جبران خسارات وارده ناشی از تقصیر و یا غفلت  36این ایین نامه بنا به تصمیم هیات موضوع ماده  10با توجه به مدلول ماده 
 .استفاده نمایند "و یا مشترکا "و یا قصور نماینده و یا بازاریاب ها و یا کارکنان وي از تضمین مذکور منفردا

مه ملزم به حفظ اسرار و اطالعاتی است که به مناسبت شغل خود بدست می اورد . در صورت افشاء این اسرار نماینده بی – 20ماده 
 .این ایین نامه میتواند نسبت به عدم تجدید یا لغو پروانه نمایندگی بیمه او اقدام نماید 36هیات مذکور در ماده 

ره بیمه مورد پیشنهاد از جمله نرخ ، شرایط ، خطرات بیمه شده و نماینده بیمه مکلف است تمام اطالعات الزم در با -21ماده 
حدود خسارت احتمالی قابل پرداخت را براي بیمه گذار تشریح و به او ارائه و اعالم نماید و بیمه نامه را برابر با شرایط و پیشنهادات 

 .ل جبران خسارات وارده خواهد بودییمه گذار از موسسه بیمه مربوط اخذ و یا صادر نماید و در غیر اینصورت مسئو
تبصره : نرخ حق بیمه و شرایط برابر با تعرفه مصوب شوراي عالی بیمه خواهد بود و در مواردیکه نرخ و یا شرایط تعیین نشده باشد 

 . نرخ و یا شرایط را از بیمه مرکزي ایران گرفته و در اختیار نماینده بیمه خواهد گذاشت "موسسه بیمه قبال
نماینده بیمه نمی تواند حق بیمه را نقدي یا ضمن چک بانک در وجه حامل و یا بنام خود دریافت کند مگر اینکه در  -22ماده 

قرارداد نمایندگی این اجازه به نماینده بیمه داده شده باشد . در هر حال هرگاه نماینده بیمه برخالف دستور این ماده عمل نماید 
 .ط مسئول خواهد بودفقط در مقابل موسسه بیمه مربو
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 . نماینده بیمه حق ندارد از خسارتی که موسسه بیمه به بیمه گذار می پردازد مبلغی به هر عنوان دریافت دارد -23ماده 
نماینده بیمه باید از رقابت مکارانه و ناسالم با دالالن رسمی بیمه و نمایندگان بیمه و از انجام تبلیغات سوء علیه  -24ماده 

 .مه خودداري کندموسسات بی
نماینده بیمه مکلف است نشانی و محل کار و سکونت خود را به موسسه بیمه مربوط اعالم نماید و در صورت تغییر محل  -25ماده 

کار و سکونت بالفاصله نشانی جدید خود را اطالع دهد و موسسات بیمه باید تغییر نشانی نماینده بیمه را به بیمه مرکزي ایران 
 .دارنداعالم 
نماینده بیمه مکلف است هر سال یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان ساالنه خود را به بیمه مرکزي ایران تسلیم  -26ماده 
 .نماید
نماینده بیمه مکلف است نام و شماره پروانه دالل رسمی بیمه را در بیمه نامه ایکه بنا به پیشنهاد او صادر میشود قید  -27ماده 
 .نماید
نماینده بیمه مکلف است نام و شماره پروانه نمایندگی خود را در بیمه نامه ایکه صادر میکند قید نماید و همچنین  -28ماده 

 .موسسه بیمه موظف است نام و شماره پروانه نماینده خود را در بیمه نامه ایکه بنا به پیشنهاد او صادر میشود درج کند
 .ده بیمه در حکم پرداخت حق بیمه به موسسه بیمه میباشدپرداخت حق بیمه به نماین -29ماده 
موسسه بیمه نمیتواند بیمه اي را که وسیله نماینده موسسه پیشنهاد شده است از طریق مستقیم یا وسیله نماینده دیگر  -30ماده 

از طریق نماینده مذکور کتبا اعالم خود یا دالل رسمی بیمه قبول نماید مگر اینکه بیمه گذار عدم تمایل خود را از صدور بیمه نامه 
دارد و در اینصورت نیز موسسه بیمه یا نماینده دیگر موسسه نمیتوانند تخفیفی براي بیمه گذار منظور نموده و یا به وي پرداخت 

 .کنند
ن شرایط از دالل در صورتیکه موسسه بیمه پیشنهاد بیمه نماینده بیمه اي را رد نماید نمیتواند همان بیمه را با هما -31ماده 

 .رسمی بیمه و یا نماینده بیمه دیگري قبول کند
 .اگر براي بیمه اي چند نماینده بیمه نرخ و شرایط خواسته باشند موسسه بیمه باید در کمال بیطرفی عمل نماید -32ماده 
 .میشود پرداخت خواهد نمود موسسه بیمه کارمزد نماینده بیمه را به ترتیبی که در قرارداد نمایندگی بیمه تعیین -33ماده 

 . میزان کارمزد نمایندگان بیمه طبق ایین نامه و مقررات مصوب شوراي عالی بیمه قابل پرداخت است –تبصره 
هرگاه تغییراتی در بیمه نامه داده می شود و این تغییرات باعث افزایش حق بیمه گردد کارمزد نماینده بیمه نیز به همان  -34ماده 

خواهد یافت و در صورتیکه بعلل موجه , بیمه نامه فسخ و یا باطل شود و یا مبلغ حق بیمه تقلیل یابد کارمزد نسبت افزایش 
 .نماینده بیمه نیز به همان نسبت برگشت داده خواهد شد. موسسه بیمه باید این تغییرات را به نماینده بیمه مربوط اطالع دهد

ماینده بیمه بدون داشتن دالل رسمی بیمه و یا به پیشنهاد نماینده بیمه از طرف از طرف ن "بیمه نامه هایی که راسا -35ماده 
موسسه بیمه مربوط صادر میشود پرتفو و نماینده بیمه خواهد بود و موسسات بیمه حقوق نماینده بیمه را نسبت به پرتفوي او در 

 .حدود عرف و اصول جاري بیمه رعایت خواهند نمود
یتواند پرتفوي خود را با نظر بیمه مرکزي ایران و موسسه بیمه مربوط به همان بیمه و یا به نماینده دیگر نماینده بیمه م –تبصره 

 .همان موسسه انتقال دهد
 فصل سوم مقررات مختلف

از  مرجع رسیدگی به تخلفات نماینده بیمه یا موسسات بیمه از مقررات این ایین نامه و قرارداد منعقده هیاتی است مرکب -36ماده 
 :سه نفر به شرح زیر

 نماینده بیمه مرکزي ایران –الف 
 نماینده سندیکاي بیمه گران ایران - ب
 . نماینده سندیکاي نمایندگان بیمه –ج 
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جلسات این هیات به دعوت نماینده بیمه مرکزي ایران در محل بیمه مرکزي ایران تشکیل خواهد شد. تصمیمات هیات با اکثریت 
 .ارا معتبر است

یکنفر نماینده تام االختیار از طرف موسسه بیمه مربوط و همچنین نماینده بیمه یا وکیل تام االختیار او بدون حق راي  -1تبصره
 .مجاز به شرکت در جلسه خواهند بود

نه است در صورتیکه نماینده سندیکاي بیمه گران ایران نماینده موسسه بیمه اي باشد که ان موسسه شاکی یا مشتکی ع -2تبصره 
و همچنین نماینده سندیکاي نمایندگان بیمه که خود شاکی یا مشتکی عنه است نمیتواند بعنوان نمایندگان سندیکاي خود 

عضویت هیات مذکور را داشته باشند و در این موارد سندیکاهاي مذکور باید افراد دیگري را براي شرکت در جلسه هیات معرفی 
 .نمایند
وانه نماینده بیمه در هر مورد عالوه بر انتشار در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشار صدور و لغو پر -37ماده 

محل توسط موسسه بیمه مربوط به بیمه مرکزي ایران و سندیکاي بیمه گران ایران و سندیکاي نمایندگان بیمه و سندیکاي دالالن 
 .رسمی بیمه اعالم خواهد شد

 : این ایین نامه لغو میشود 36نماینده بیمه در موارد زیر به تصمیم هیات مذکور در ماده پروانه  -38ماده 
 . بدرخواست نماینده بیمه و یا موسسه بیمه –الف 
 . در صورت معروفیت به فساد اخالق –ب 
یکاي نمایندگان بیمه و یا در صورتیکه شکایتی از طرف بیمه گذار و یا موسسه بیمه یا از طرف سندیکاي بیمه گران و یا سند –ج 

 36سندیکاي دالالن رسمی بیمه از عملیات نماینده بیمه به بیمه مرکزي ایران واصل شو.د و مورد شکایت در هیات مذکور در ماده 
 .این ایین نامه تایید گردد

 . مهاین ایین نا 36در صورت عدم اجراي مقررات این آیین نامه و تایید ان در هیات مذکور در ماده  -د
 .خواهد بود 36تعیین تکلیف پرتفوي نماینده بیمه ایکه پروانه وي لغو میشود با هیات مذکور در ماده  -1تبصره 
پس از لغو پروانه نماینده بیمه مسترد  11و  10این ایین نامه با رعایت شرایط مقرر در مواد  9تضمین مذکور در ماده  -2تبصره 

 .خواهد شد
یت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و یا کاله برداري و یا خیانت در امانت و یا دزدي و یا در صورت محکوم -39ماده 

 .صدور چک بال محل و یا اختالس و یا معاونت در یکی از جرائم فوق پروانه نماینده بیمه لغو خواهد شد
ثنی صادر و مراتب را به بیمه مرکزي ایران اعالم در صورت فقدان پروانه نمایندگی رسمی بیمه موسسه بیمه میتواند الم -40ماده 
 .نماید
وظائف و اختیاراتی که بموجب این ایین نامه بعهده سندیکاي نمایندگان بیمه گذارنده شده تا تصویب اساسنامه و ثبت  -41ماده 

 .سندیکاي مزبور بعهده سندیکاي نمایندگان و دالالن بیمه خواهد بود
ضاء هیات هاي مدیره و عامل شرکتهاي بیمه و همچنین نمایندگان موسسات بیمه خارجی در ایران و مدیران عامل و اع -42ماده 

و کارکنان موسسات بیمه و نیز همسران انان نمیتوانند بعنوان نماینده بیمه فعالیت کنند و یا در موسسات  )بازرسان (حسابرسان 
 .مشارکت و یا فعالیت نمایند "و یا وکالتا "نمایندگی بیمه اصالتا

 .عدم رعایت مفاد این ماده موجب لغو پروانه نمایندگیهاي مربوط خواهد شد –تبصره 
موظفند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ این ایین نامه صورت نمایندگان بیمه فعلی خود را به بیمه  موسسات بیمه -43ماده 

معاف خواهند بود و میتوانند با موافقت بیمه مرکزي  7این عده از نمایندگان فقط از شرط بند ج ماده  .مرکزي ایران تسلیم دارند
ه ادامه دهند و به هر حال اجراي سایر مقررات این ایین نامه در مورد این عده نیز ایران و موسسات بیمه مربوط بکار نمایندگی بیم

 .حداکثر تا سه ماه از تاریخ ابالغ این ایین نامه الزامی است
ذکر نام موسسه بیمه ایکه نماینده بیمه نمایندگی ان موسسه را دارد در تابلو و سر کاغذها و اگهی ها الزامی است و نام  -44ماده 
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 .وسسه بیمه مربوط باید با حروف درشتتر از حروف نام نماینده یا نمایندگی بیمه باشدم
 .نام نمایندگی بیمه باید از نامهاي ایرانی انتخاب شود -تبصره 

ورد بانکهاي ایرانی فقط در مورد تمدید بیمه نامه هاي باربري میتوانند نمایندگی موسسات بیمه را داشته باشند و در اینم -45ماده 
و  29و  24و  23و  21و  18و  15و  2و مواد  )بجز تبصره هاي ان ( 1از شمول مقررات ایین نامه نمایندگی بیمه باستثناي ماده 

مستثنی هستند و نمایندگی این موسسات در امر تمدید بیمه نامه هاي باربري تابع قراردادي خواهند بود که در هر مورد  34و  33
 . میکنند با موسسات بیمه منعقد

 .مفاد قرارداد باید قبال به تایید بیمه مرکزي ایران برسد
و کارکنان  )و تبصره ن در مورد مدیران عامل و اعضاء هیات هاي مدیره و عامل و بازرسان (حسابرسان  42حکم ماده  –تبصره 

 .بانکها و همسران انان نیز جاري است
یش بینی نشده است در امر نمایندگی , نماینده بیمه موسسه بیمه مربوط تابع نسبت به مواردیکه در این ایین نامه پ -46ماده 

 .قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري و قانون تجارت و سایر قوانین مربوط و عرف بیمه خواهد بود

 1/18آیین نامه شماره 
 مقررات مکمل آیین نامه نمایندگی بیمه

 جایگزین آن شد  28ملغی و  9/6/71درتاریخ 
 :اضافه شود 18آیین نامه شماره  5تصویب نمود: تبصره زیر به ماده  14/9/2535شوراي عالی بیمه در جلسه مورخ 

نماینده بیمه که داراي پروانه فعالیت براي رشته بیمه هاي زندگی باشد میتواند در مورد بیمه هاي حوادث شخصی نیز  –تبصره 
 .دام کندبعنوان نماینده بیمه گر اق

 2/18آیین نامه شماره 
 مقررات مکمل آیین نامه نمایندگی بیمه

 جایگزین آن شد  28ملغی و  9/6/71درتاریخ 
 28/11/1358ماده قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري در جلسه مورخ  5و بند  68شوراي عالی بیمه در اجراي ماده 

 : تصویب کرد که

 :اضافه شود 18آیین نامه شماره  9به ماده  4تبصره 

در صورتیکه دانشجویان و فارغ التحصیالن بیمه داوطلب شغل نمایندگی بیمه قادر به دادن تضمین مقرر در این ماده  -4تبصره 
 .نباشند , شرکت طرف قرارداد نماینده میتواند به تشخیص مدیر عامل شرکت از آنان سفته اخذ نماید

 
نده بعنوان سپرده در حساب مخصوص نزد شرکت بیمه نگهداري خواهد شد تا به تدریج سپرده به مبلغ از کارمزدهاي این نمای

کسر کارمزد ماهانه نمیتواند از کمتر از ده درصد کارمزد مربوط به نماینده باشد و حداکثر ظرف  . پیش بینی شده در قرارداد برسد
 .مدت دو سال باید به حد نصاب الزم برسد
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 19شماره  آیین نامه

قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري آیین نامه نحوه استفاده از  61شوراي عالی بیمه در اجراي ماده 
قانون مالیاتهاي  82ماده  7موسسات بیمه موضوع تبصره  )ذخیره فنی احتیاطی (سرمایه گذاریهاي مجاز

مورد موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائی  9/3/2537مورخ  20/3780/5661مستقیم را که طی نامه شماره 
 تصویب نمود. 17/4/2537ماده در جلسه مورخ  4قرار گرفته است در 

 

موسسات بیمه باید داراییهایی را که از محل ذخیره فنی احتیاطی خریداري شده است طبق مقررات این آیین نامه در  –ماده یک 
 .نمایند ستون داراییهاي ترازنامه خود جداگانه منعکس

 : براي موسسات بیمه ایرانی عبارتست از )نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی (سرمایه گذاریهاي مجاز –ماده دو 

 . اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه حداقل پنجاه درصد ذخیره فنی احتیاطی –الف 

 . اوراق بهادار و اسناد قرضه تضمین شده بوسیله دولت یا سپرده بانکی حداکثر پنجاه درصد ذخیره فنی احتیاطی –ب 

 : اوراق بهادار شامل اوراق زیر است

سهام , اوراق قرضه و یا مشارکت در شرکتهایی که در ایجاد و یا اداره انبارهاي عمومی کاال فعالیت دارند , به شرطی که در  –الف 
 .از بیست و پنج درصد ذخیره فنی احتیاطی تجاوز نکند "هر شرکت از ده درصد و مجموعا

سهام و یا مشارکت در شرکتها و طرح هایی که در رشته هاي کشاورزي , دامداري صنعتی معدنی و یا خدماتی که از طرف  –ب 
موع آنها از ده درصد ذخیره فنی احتیاطی تجاوز بانکها یا سایر موسسات تخصصی اجرا یا تصویب و نظارت میشود , بشرطی که مج

 .نکند

براي نمایندگی موسسات بیمه خارجی در ایران  )نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی (سرمایه گذاري هاي مجاز  –ماده سه 
 :عبارتست از

 . اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه حداقل پنجاه درصد ذخیره فنی احتیاطی –الف 

 .هاي بانکی حداکثر پنجاه درصد ذخیره فنی احتیاطیسپرده  –ب 

سرمایه گذاري از محل ذخیره فنی احتیاطی جز در مواردیکه به موجب این آیین نامه تعیین شده ممنوع است و در  -ماده چهار
 غیر اینصورت در سال مربوط ذخیره فنی احتیاطی به جمع درآمدمشمول مالیات موسسه بیمه اضافه خواهدشد
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 20ین نامه شماره آی

 )جایگزین آن شد 29ملغی و آیین نامه شماره  2/9/71حداکثر کارمزد قابل پرداخت (در تاریخ 

 

ماده و  7قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري آیین نامه زیر را که مشتمل بر 17از ماده  4شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 :تصویب کرد 28/11/1358تبصره است در جلسه مورخ  5

حداکثر کارمزد قابل پرداخت از طرف موسسات بیمه در انواع بیمه هاي غیرزندگی براي معامالت بیمه اي که توسط  -1ماده 
  :دالالن رسمی بیمه و نمایندگان بیمه انجام میگیرد بشرح زیر است

 
کارمزدنمایندگان بیمه که 

اجازه صدور بیمه نامه 
 )ندارند (ارقام به درصد

 کارمزددالالن رسمی
 اشخاص حقوقی
 )(ارقام به درصد

 کارمزددالالن رسمی بیمه
 )(ارقام به درصد اشخاص حقیقی

انواع 
  بیمه

  آتش سوزي وخطرات اضافی-الف

 1  خطرات صنعتی 10 11 5/11
 2 خطرات غیرصنعتی 20 22 23

 3  انبارها 10 11 5/11
 باربري-ب

 1  باربري واردات 8 6 10
 2  باربري صادرات وداخلی 15 5/16 18

  

11,5 11 10 
اتومبیل وسایروسائط نقلیه 

  موتوري زمینی
 پ

5/7 5/6 5 
مسئولیت مدنی اجباري وسائط 

  نقلیه موتوري زمینی
 ت

23 22 20 
انواع مسئولیت مدنی 

(بجزمسیولیت مدنی اجباري 
  )وسائط نقلیه موتوري زمینی

 ث

 حوادث شخصی-ج

 1  انفرادي 20 22 23
 2  جمعی 15 5/16 17

 سایرانواع

 چ  صداقت وامانت 15 5/11 17
 ح  پول درگردش 10 11 5/11

۷۷  

 



 خ  درمانی دسته جمعی 8 9 10

5/11 11 10 

سایرانواع بیمه هاي مجازازقبیل 
بیمه هاي هواپیما تمام خطر 

مقاطعه کار شکست ماشین آالت 
 صنعتی وعدم النفع

 د

 

 . هرگونه کارمزدي بیش از میزان مذکور در این ماده غیر مجاز و ممنوع استپرداخت  -1تبصره 

عالوه بر کارمزد مقرر براي نمایندگان فاقد اجازه صدور بیمه نامه موسسات بیمه میتوانند به نمایندگانی که اجازه صدور  -2تبصره 
 ر رشته هایی که بیمه نامه صادر میکنند به آنان بپردازندبیمه نامه دارند به شرط صدور بیمه نامه پنج درصد بعنوان کارمزد صدور د

. 
 . موسسات بیمه مجاز نیستند جز به دالالن رسمی بیمه و نمایندگان بیمه ها کارمزد بپردازند -2ماده 

 .تبصره : مستخدمین شاغل موسسات بیمه نمیتوانند به هیچ عنوان از موسسات بیمه هیچگونه کارمزدي دریافت دارند

 .مبناي پرداخت کارمزدهاي مقرر در ماده یک , حق بیمه پرداخت شده خواهد بود -3ماده 

در صورتیکه به هر علت میزان حق بیمه بیمه نامه اي که توسط نماینده بیمه یا دالل رسمی بیمه انجام شده است افزایش  -4ماده 
 . ه افزایش یا کاهش خواهد یافتیا کاهش یابد به همان نسبت نیز کارمزد نماینده بیمه یا دالل رسمی بیم

تبصره : در موردي که تمدید بیمه نامه باربري بوسیله بانک افتتاح کننده اعتبار صورت میگیرد پنج درصد حق بیمه تمدیدي به 
 .بانک و مابه التفاوت کارمزد بر حسب مورد به دالل رسمی بیمه یا نماینده بیمه پرداخت خواهد شد

و بدون دخالت دالالن رسمی بیمه یا نماینده بیمه  "حق بیمه خواه در مورد بیمه هایی که مستقیما تخفیف در میزان -5ماده 
 .انجام میشود و خواه در مورد بیمه هایی که با دخالت آنان انجام میشود به هر صورت ممنوع است

 .ل این ماده نخواهد بودتبصره : تخفیف در نرخ حق بیمه در موردي که تعرفه مربوط آنرا مجاز دانسته است مشمو

کارمزد قابل پرداخت به دالالن رسمی بیمه نمایندگان بیمه براي بیمه هاي زندگی تابع آیین نامه بیمه هاي زندگی خواهد  -6ماده 
 .بود

این آیین نامه صادر میشود الزم االجرا است و از تاریخ اجرا ,  1/1/1359این آیین نامه در مورد بیمه نامه هاییکه از تاریخ  -7ماده 
 خواهد شد 3جایگزین آیین نامه شماره 

 

 21آیین نامه شماره 

 )2آیین نامه شماره  2شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزي , صاعقه , انفجار(جایگزین ماده 
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قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزي ,  17ماده  3شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
بمرحله اجرا  1/1/1367بشرح پیوست تصویب نموده که از تاریخ  27/8/1366ماده را در جلسه مورخ  34صاعقه , انفجار مشتمل بر 

 :ملغی خواهد بود 2آیین نامه شماره  2شرایط عمومی بیمه نامه هاي آتش سوزي موضوع ماده در آید . با تصویب شرایط فوق , 
 فصل اول کلیات

 اساس قرارداد -1ماده 
و پیشنهاد کتبی بیمه گذار (که جزء الینفک بیمه نامه می  1316این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال 

 .تنظیم گردیده است و مورد توافق میباشد )باشد
به بیمه گذار همزمان با صدور بیمه نامه اعالم  "آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و کتبا

 .گردیده است جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمیگردد
 بیمه گر -2ماده 

در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه گر شرکت بیمه ایست که مشخصات آن 
 .بیمه نامه بعهده میگیرد

 بیمه گذار -3ماده 
بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه است که بیمه را خریداري نموده و متعهد پرداخت حق بیمه آن 

 .میباشد
 ذینفع -4ماده 

خص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه اعم از بیمه گذار میباشد که در تمام یا قسمتی از موضوع بیمه نفع ذینفع هر ش
 .داشته باشد

 
 مورد بیمه -5ماده 

مورد بیمه اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه نامه است که متعلق به بیمه گذار و یا در تصرف وي در محل مورد بیمه 
 .باشد

سایر اشخاص تا حدودي که با نوع اشتغال بیمه گذار ارتباط دارد و همچنین اثاثیه منزل و سایر اموال متعلق به اعضاء خانواده اموال 
بیمه گذار یا کارگرانی که در منزل وي به سر میبرند , مشروط بر این که بهاي آنها در سرمایه بیمه شده منظور و در محل مورد 

 .محسوب میشود بیمه مستقر باشد بیمه شده
 مدت بیمه -6ماده 

روز انقضاء بیمه نامه  12روزي که به عنوان تاریخ شروع در بیمه نامه قید گردیده است آغاز و در ساعت  12مدت بیمه از ساعت 
 .خاتمه مییابد مگر آن که خالف آن در بیمه نامه تصریح شده باشد

 اعتبار بیمه نامه -7ماده 
یمه گر بعد از پرداخت اولین قسط حق بیمه آغاز میگردد و بیمه گذار مدیون باقیمانده حق بیمه خواهد اعتبار بیمه نامه و تعهد ب

مورد توافق قرار گیرد . ولی در هر حال پایان مدت قرار داد در صورت نبودن شرط خالف  "بود مگر آن که تاریخ شروع موخري کتبا
 .تاریخ مندرج در بیمه نامه میباشد

 امت اصل غر -8ماده 
 .جبران خسارت در هیچ مورد از میزان زیان وارده به بیمه گذار نسبت به مورد بیمه در زمان وقوع خسارت تجاوز نمی نماید

 فصل دوم شرایط
 اصل حسن نیت -9ماده 

۷۹  

 



ختیار بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهاي بیمه گر کلیه اطالعات راجع به موضوع بیمه را در ا
 .بیمه گر قرار دهد

بر خالف واقع اظهاري بنماید قرار داد  "از اظهار مطلبی خودداري نماید و یا عمدا "اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسش بیمه گر عمدا
ه باشد بیمه باطل و بالاثر خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا بر خالف واقع اظهار شده هیچگونه تاثیري در وقوع حادثه نداشت

. در اینصورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار به وي مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر میتواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه 
 .نماید
 خطرات بیمه شده -10ماده 

 .بود تامین بیمه گر با رعایت استثنائات و محدودیتهاي مندرج در بیمه نامه شامل تحقق خسارت ناشی از خطرات زیر خواهد
 آتش -1

 .در این بیمه نامه منظور از آتش عبارت است از ترکیب هر ماده با اکسیژن به شرط آن که با شعله همراه باشد
 صاعقه  -2

در این بیمه نامه صاعقه عبارت است از تخلیه بارالکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القاء دوبار مخالف به وجود می 
 .آید
 انفجار-3

 .در این بیمه نامه انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژي حاصل از انبساط گاز و یا بخار است
 خسارت و هزینه هاي قابل تامین  – 11ماده 

 :این بیمه نامه خسارت مشروحه زیر را تامین مینماید
 .خسارت مستقیم ناشی از آتش , صاعقه و انفجار -1
ناشی از اقدامات الزم که بمنظور جلوگیري از توسعه خسارت صورت میگیرد. همچنین خسارت و هزینه ناشی خسارت و هزینه  -2

 . از نقل مکان ضروري مورد بیمه به منظور نجات آن از خطرات بیمه شده
 حدود خسارت قابل تامین -12ماده 

انفجار در مکان و محل مورد بیمه باشد به شرح مندرج  این بیمه نامه خسارت مستقیم به مورد بیمه را که ناشی از آتش , صاعقه و
 .در بیمه نامه و به میزان زیان وارده به بیمه گذار نسبت به مال بیمه شده جبران خواهد نمود

خسارت قابل پرداخت نمیتواند از مابه التفاوت ارزش هر یک از اقالم بیمه شده بالفاصله قبل و بعد از وقوع خسارت و یا در صورت 
سارت و یا در صورت خسارت کلی از مبلغ بیمه شده هر یک از اقالم خسارت دیده تجاوز نمایدو زیان حاصله از وقفه در کار و خ

 .تولید و زیان ناشی از افزایش هزینه تعمیر , بازسازي و تاسیس مجدد بیمه نمیباشد
 خطرات اضافی  -13ماده 

میتوان خطرات دیگري را مضاف به آنچه تحت عنوان خطرات بیمه شده آمده  در صورت موافقت بیمه گر و دریافت حق بیمه اضافی
 .است بیمه نمود

 .تامین خطرات اضافی منوط به صدور الحاقیه خواهد بود
 پرداخت حق بیمه -14ماده 

یدیکه به بپردازد و قبض رس "در صورت نبودن شرط خالف بیمه گذار موظف است حق بیمه را در مقابل دریافت بیمه نامه نقدا
 .امضا, مجاز بیمه گر رسیده باشد اخذ نماید

 کتبی بودن اظهارات 15ماده 
 .به آخرین نشانی اعالم شده ارسال گردد "پیشنهاد و اظهار بیمه گذار و بیمه گر بایستی کتبا

 کاهش ارزش مورد بیمه – 16ماده
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شود بیمه گذار موظف است موضوع را بدون تاخیر به در صورتیکه بهاي اموال بیمه شده بطور محسوس از ارزش مورد بیمه کمتر 
 .اطالع بیمه گر برساند

در صورتیکه کل و یا قسمتی از مورد بیمه بدلیلی غیر از تحقق خطرات بیمه شده زیان کلی ببیند بیمه نامه در ارتباط با کل و یا 
به صورت روز شمار محاسبه و مابه التفاوت به بیمه  آن قسمت از مورد بیمه از زمان وقوع زیان کلی منفسخ و حق بیمه دوره اعتبار

 .گذار مسترد میشود
 بیمه مضاعف - 17ماده 

اگر تمام یا قسمتی از اموال بیمه شده موضوع این بیمه نامه به موجب قرارداد دیگري و براي همان خطر و مدت نزد بیمه گر 
ا ذکر نام بیمه گر جدید و مبلغ بیمه شده به اطالع بیمه گر دیگري بیمه شود بیمه گذار ملزم است مراتب را بدون تاخیر و ب

 .برساند
 .در صورت وقوع حادثه مسئولیت بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه کرده با مجموع مبالغ بیمه شده میباشد

 
ضر تنظیم گردیده بیمه شده چنانچه اموال بیمه شده تحت بیمه نامه دیگري مانند بیمه نامه باربري که قبل از شروع بیمه نامه حا

 .باشد مسئولیت بیمه گر فقط نسبت به قسمتی خواهد بود که بوسیله بیمه نامه مقدم تامین نشده است
 تشدید خطر – 18ماده 

هرگاه در مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و یا وضعیت مورد بیمه داده شود که موجب تشدید خطر باشد بیمه گذار موظف است 
مه گر را از تغییرات حاصله آگاه سازد و نیز در صورتیکه تغییرات نامبرده در اثر عمل بیمه گذار نبوده ولی بیمه گذار بدون تاخیر بی

 .از حدوث آن اطالع داشته باشد ملزم است ظرف مدت ده روز از تاریخ اطالع بیمه گر را آگاه نماید
ا خطر را براي مدت باقیمانده مطالبه یا اینکه قرارداد بیمه را در صورت تشدید خطر بیمه گر میتواند حق بیمه اضافی متناسب ب

ظرف ده روز از تاریخ اعالم بیمه گذار فسخ نماید. در صورتیکه طرفین نتوانند در میزان حق بیمه اضافی توافق نمایند از تاریخ اعالم 
 .عدم قبول بیمه گذار بیمه نامه منفسخ میگردد

 .بیمه اضافی را از هنگام تشدید خطر تا از زمان فسخ و یا انقضاي مدت بیمه مطالبه نمایددر هر صورت بیمه گر حق دارد حق 
 

در صورت تحقق خطر هرگاه مسلم شود در حین اجراي قرارداد بیمه گذار عوامل تشدید خطر را میدانسته و بیمه گر را مطلع 
 .بیمه مجدد پرداخت کند نکرده است بیمه گر میتواند خسارت را به نسبت حق بیمه دریافتی و حق

 حقوق مرتهن -19ماده 
بیمه گر مکلف است حقوق قانونی مرتهن را در مورد اموال بیمه شده اعم از منقول و غیر منقول تا حدود حداکثر تعهد خود در 

 .حقوق مرتهن نسبت به اموال بیمه شده مزبور باید به اطالع بیمه گر رسیده باشد .پرداخت خسارت رعایت نماید
 تغییر مالکیت -20ماده 

در صورتیکه مالکیت مورد بیمه به دیگري انتقال داده شود مراتب میبایستی در اسرع وقت به اطالع بیمه گر برسد. در اینصورت 
 .انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به انتقال گیرنده منوط به موافقت کتبی شخص اخیر میباشد

 .قاق به ذوي الحقوق اعم از ذینفع مندرج در بیمه نامه پرداخت میشودخسارت به نسبت میزان استح
 فسخ بیمه نامه -21ماده 

در صورتیکه تقاضاي فسخ بیمه نامه توسط بیمه  . بیمه گر و بیمه گذار میتوانند در هر زمان تقاضاي فسخ بیمه نامه را بنمایند
دت حق بیمه را محاسبه و مابه التفاوت دریافتی را به بیمه گذار مسترد گذار صورت پذیرد بیمه گر با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه م

 .مینماید
بیمه گر میتواند با اخطار کتبی سی روزه بیمه نامه را فسخ و اعالمیه آن را با پست سفارشی به آخرین نشانی اعالم شده بیمه گذار 
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نده مدت را پس از انقضاء سی روز از تاریخ ابالغ اخطار مزبور به ارسال نماید. در اینصورت بیمه گر بایستی حق بیمه دریافتی باقیما
 .بیمه گذار بصورت روز شمار مسترد نماید

 مواردیکه بیمه گذار حقوق خود را از دست میدهد – 22ماده 
وصول نشده و یا در موارد زیر قرارداد بیمه باطل است و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نمیباشد. در صورتیکه قسمتی از حق بیمه 

 .خسارتی پرداخت شده باشد بیمه گر محق در مطالبه آن خواهد بود
کتمان حقایق یا اظهارات خالف واقع عمدي بیمه گذار در پیشنهاد بیمه بنحویکه منجر به کاهش اهمیت خطر در نظر بیمه گر -1

 .شده باشد
 . بیمه کردن اموال به میزانی بیش از ارزش واقعی با قصد تقلب -2
 . بیمه مضاعف مورد بیمه در مقابل همان خطر و مدت در نزد بیمه گر دیگر با قصد تقلب-3
 .مباشرت و یا مشارکت در ایجاد خسارت عمدي در موضوع بیمه توسط ذوي الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وي -4
 .تحقق یافته است "بیمه خطري که قبال -5

 صورت وقوع حادثه وظایف بیمه گذار در – 23ماده 
 :در صورت وقوع حادثه بیمه گذار موظف است

 .حداکثر ظرف پنج روز از زمان اطالع وقوع حادثه بیمه گر را مطلع نماید-1
حداکثر ظرف ده روز از زمان اطالع وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه , فهرست اشیاءنجات داده شده , محل جدید آنها و مبلغ -2

 .راي بیمه گر ارسال داردتقریبی خسارت را ب
 .براي جلوگیري از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه , کلیه اقدامات الزم را بعمل آورد -3
بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید. مگر آن که  -4

 .سارت و یا رعایت منافع عمومی ضروري باشدتغییرات در جهت تقلیل خ
روز بعد از اطالع از وقوع  15ضمن همه گونه همکاري که بیمه گر براي تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد حداکثر تا  -5

هاي آنها حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه , فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست بیمه گر ب
 .بالفاصله قبل از تاریخ حادثه در اختیار بیمه گر قرار دهد

 ارزیابی خسارت  -24ماده 
در صورتیکه مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط بتناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال  -1

 .مسئول خسارت خواهد بود
 .ان بروز خسارت بر این اساس که بیمه را نباید وسیله انتفاع قرارداد , محاسبه خواهد شدقیمت واقعی مورد بیمه در زم -2
در صورتیکه مبلغ خسارت وارده مورد توافق نباشد بیمه گر و بیمه گذار حق دارند درخواست تعیین میزان خسارت وارده را -3

 :بوسیله هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس به شرح زیر بنمایند
 .بطرف دیگر معرفی مینماید "هر یک از طرفین یک نفر کارشناس انتخاب و کتبا –الف 

نسبت به تعیین کارشناس سوم اقدام خواهند نمود. در صورتیکه یکی از طرفین کارشناس منتخب خود  "کارشناسان منتخب متفقا
در تعیین کارشناس سوم ظرف مدت یک ماه  روز از تاریخ اعالم طرف دیگر انتخاب ننماید و یا کارشناسان منتخب 14را در مدت 

از تاریخ آخرین انتخاب و اعالم به توافق نرسند درخواست تعیین کارشناس یا کارشناسان تعیین نشده به دادگاه ذیصالح تقدیم 
 .خواهد شد

مزبور را رد  هر یک از طرفین میتواند در صورتیکه کارشناس سوم نسبت خویشاوندي با طرف دیگر داشته باشد کارشناس –ب 
 .نماید
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هر یک از طرفین حق الزحمه کارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق الزحمه کارشناس سوم بالمناصفه بعهده طرفین  –ج 
 .خواهد بود

 اختیارات بیمه گر در مورد اموال خسارت دیده – 25ماده 
 .ر و یا تعویض نمایدبیمه گر میتواند اموال خسارت دیده و نجات داده شده را تصاحب , تعمی

به بیمه  23ماده  5روز پس از دریافت مدارك مذکور در بند  30و حداکثر ظرف  "که در اینصورت میبایستی تمایل خود را کتبا
گذار ابالغ نماید. بهاي اموال تصاحب شده براساس توافق و یا ارزیابی تعیین خواهد شد. تعمیر و یا تعویض اموال مورد بیمه خسارت 

 .کمتر از آن مقدور نمیباشد انجام پذیرد "توسط بیمه گر میبایستی ظرف مدتی که عرفا دیده
 مهلت پرداخت خسارت -26ماده 

بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف چهار هفته پس از دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند بوسیله آنها حدود مسئولیت خود و 
 .به تسویه و پرداخت خسارت نماید اقدام , میزان خسارت وارده را تشخیص دهد

 
 مواردیکه موجب کاهش جبران خسارت میشود – 27ماده 

 
در موارد زیر بیمه گر میتواند پرداخت خسارت را رد نماید یا اینکه آن را به نسبت درجه تقصیر ذوي الحقوق اعم از بیمه گذار یا 

 :قائم مقام وي کاهش دهد
 .حقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وي روي داده باشدهرگاه حادثه در اثر تقصیر ذوي ال-1
عمل ننموده باشد و در تیجه میزان خسارت افزایش یافته ویابه حقوق بیمه  23هرگاه بیمه گذار به وظایف مندرج در ماده -2

 .گرخدشه واردآید
 مهلت اقامه دعوي – 28ماده 

توافق نمودند که کلیه دعاوي ناشی از این بیمه نامه را ظرف مدت دو سال از بیمه گر و بیمه گذار ضمن عقد خارج الزم شرط و 
تاریخ بطالن , فسخ و یا انقضاي مدت بیمه نامه و در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه نامه از تاریخ وقوع حادثه مزبور علیه یکدیگر 

ازخود سلب و بالعوض به طرف مقابل صلح نمودند . اقامه نمایند و هرگونه ادعاي احتمالی پس از انقضاي دو سال یاد شده را 
 .دعاوي ناشی از این بیمه نامه پس از دو سال مذکور مشمول مرور زمان و غیر قابل استماع میباشد

 اصل قائم مقامی – 29ماده 
خسارت پرداخت کلیه حقوق بیمه گذار علیه اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذکور در ایجاد حادثه تا میزان 

 .شده توسط بیمه گر , به شخص اخیر منتقل میگردد
شرکاء , کارکنان , همسر و بستگان نسبی و یا سببی درجه اول بیمه گذار از لحاظ اجراي مقررات این ماده شخص ثالث تلقی 

 .نمیگردند مگر آن که خسارت ناشی از عمد آنان باشد
 استثنائات –فصل سوم 

جواهرات و مروارید, سنگهاي قیمتی سوارنشده ,  , ول , اوراق بهادار, اسناد , فلزات قیمتی به هر شکلمسکوکات , پ -30ماده 
هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازي نقشه , جمع آوري مجدد اطالعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی تحت این بیمه 

 .ه باشدخالف آن شرط شد "نامه پوشش ندارد مگر آن که صراحتا
 

تحقق خطرات موضوع این بیمه نامه چنانچه ناشی از هر یک از حوادث و وقایع ذیل باشد, تحت پوشش این بیمه نامه  -31ماده 
 :خالف آن شرط شده باشد "نخواهد بود. مگر آن که صراحتا

یا اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و جنگ . جنگ داخلی , آشوب و بلوا , اعتصاب , قیام , انقالب , کودتا , اغتشاشات داخلی و -1
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 انتظامی
 زمین لرزه , آتش فشان , ریزش زمین , سیل , طغیان رودخانه ها , حریق تحت االرضی و یا آفات سماوي-2
 تی و باروت –ان  –انفجار مواد منفجره مانند دینامیت , تی -3
 فعل و انفعاالت هسته اي-4

ینهاي برقی در نتیجه اتفاقات زیر که در داخل موتورها و ماشینهاي مزبور بوقوع بپیوندد خسارت وارده به موتورها و ماش -32ماده 
 :به هر علت مورد پوشش این بیمه نامه نمیباشد

اتصاالت و اثرات ناشی از جریان برق , پاره شدن هادي , جرقه زدن , امواج برقی ناشی از این اتفاقات بار زیاد و یا عدم کفایت عایق 
 .کن خسارتی که در نتیجه اتفاقات مذکور در سایر قسمتهاي مورد بیمه بروز نماید, تحت پوشش خواهد بودبندي . ل

خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی ناشی از انفجار این ظروف مورد پوشش این بیمه نامه نمیباشد. لکن خسارتی  -33ماده 
 .مه بروز نماید تحت پوشش خواهد بودکه در نتیجه تحقق خطر مزبور در سایر قسمتهاي مورد بی

 .خسارت وارده به مورد بیمه در محدوده آتش کنترل شده تحت پوشش این بیمه نامه نخواهد بود -34ماده 

 1/21آیین نامه شماره 
 21مکمل آیین نامه شماره 

 در شرایط الحاقیه بیمه ظروف تحت فشار صنعتی منضم به بیمه نامه آتش سوزي
 

قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري , شرایط الحاقیه بیمه ظروف تحت فشار  17ماده  3شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
  .تصویب نمود 7/9/1367که منضم به بیمه نامه آتش سوزي میگردد را در جلسه مورخ  )صنعتی (به شرح پیوست 

  جدول مشخصات الحاقیه بیمه ظروف تحت فشار صنعتی 
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 شرایط بیمه ظروف تحت فشار صنعتی 
 تعاریف –اول 

 : ظروف تحت فشار صنعتی عبارتست از -1
دیگ بخار به مفهوم ماشین آالتی که بر اثر فعل و انفعاالت ناشی از نیروي بخار و یا سایر عوامل نیروزا , بخار مرطوب و یا  -1/1

 .خشک را جهت استفاده در صنایع تولید مینماید
 
 . که بمنظور نگهداري مواد و یا گازهاي تحت فشار , در صنعت مورد استفاده قرار میگیردظروفی  -2/1

 :ظروف تحت فشار صنعتی شامل قسمتهاي زیر میباشد
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 . دستگاه اصلی - الف
 .اجزا و قطعاتی که بدون وجود دریچه هاي سوپاپ قطع کننده به دستگاه اصلی متصل میباشد -ب 
ار آب و اتصاالتی که آنها را به دستگاه اصلی وصل میکند , حتی اگر این قطعات و اتصاالت بوسیله قطعات فلزي , درجات فش -ج 

 .دریچه سوپاپهاي اطمینان از اجزا ثابت جدا شده باشد
ترکیدن و تالشی , به مفهوم تغییر شکل ناگهانی و خطرناك ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه است که در اثر فشار نیروي  -2

 .و یا سایر عوامل نیروزا ایجاد شودبخار 
 خسارت قابل تامین –دوم 

این بیمه خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه را که ناشی از ترکیدن و تالشی این ظروف باشد با رعایت مفاد 
 .بیمه نامه , تعاریف فوق و مفاد مندرج زیر جبران مینماید

 سایر مقررات –سوم 
اند بازدید و بررسیهاي دوره اي را از ظروف تحت فشار صنعتی موضوع این بیمه نامه انجام دهد, بیمه گذار مکلف بیمه گر میتو -1

است تسهیالت الزم جهت بازدید و بررسیهاي دوره هاي مزبور فراهم نموده و دستورات و ضوابط ایمنی توصیه شده از طرف بیمه 
 .گر را رعایت نماید

وپاپهاي اطمینان نباید از میزان مجاز مقرر شده در حد استاندارد تجاوز نماید, مگر آن که توافق دیگري فشار یا بار بر روي س -2
 .بین طرفین بعمل آمده باشد

چنانچه بیمه گذار بخواهد اصالحات و یا تغییراتی در ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه بعمل آورد و یا قطعات وارداتی را به  -3
 .و یا از آن جدا نماید. میبایست مراتب را به بیمه گر اطالع دهدظروف مزبور اضافه 

 شرایط بیمه ظروف فشار صنعتی
 استثنائات –چهارم 

 : این بیمه موارد زیر را تحت پوشش قرار نمیدهد
 .خسارت وارده به ظروف تحت فشا رصنعتی مورد بیمه در اثر آزمایش هیدرولیکی ظروف مزبور-1
تحت فشار صنعتی مورد بیمه در دوره تعمیر و راه اندازي مجدد این ظروف در مواردیکه بعلت تحقق  خسارت وارده به ظروف -2

خسارت ناشی از موارد زیر در صورتیکه منجر به تالشی و یا ترکیدن ظروف  -3خطر موضوع بیمه این الحاقیه خسارت دیده است.
 تحت فشار صنعتی مورد بیمه نگردد

 یا موارد دیگر , زنگ زدگی و یا استهالك قطعات ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه خوردگی ناشی از سوخت - الف
 : تغییر شکل تدریجی ظروف مزبور از قبیل - ب
ترك خوردن , شکستن , متورم شدن , الیه الیه شدن , درز پیدا کردن , شیار پیدا کردن (حتی اگر این موارد همراه با تست -

 باشد.
 .روف مورد بیمهنقص فنی اتصاالت ظ -ج 

 2/21آیین نامه شماره 
 21مکمل آیین نامه شماره 

 12افزودن یک تبصره به ماده  21اصالح ماده 
 

انفجارشوراي عالی بیمه در جلسه مورخ  , شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزي , صاعقه 21مقررات مکمل آیین نامه شماره 
 :تصویب نمود 28/11/1370
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 :بشرح زیر اصالح گردد "بیمه نامه موارد فسخ  " 21متن ماده 
بیمه گذار میتواند در هر زمان بیمه نامه را فسخ نماید . در این صورت بیمه گر با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه مدت ,  – 21ماده 

قرارداد بنفع ثالث حق بیمه را محاسبه و مابه التفاوت دریافتی را به بیمه گذار مسترد مینماید. بیمه نامه هایی که بموجب قانون یا 
 .صادر میشوند از شمول این حکم مستثنی میباشند

بیمه گر در مواردي که قانون بیمه اجازه فسخ به او داده است میتواند بیمه نامه را با یک اخطار ده روزه فسخ نماید و اعالمیه آن را 
ورت بیمه گر بایستی حق بیمه دریافتی باقیمانده با پست سفارشی به آخرین نشانی اعالم شده بیمه گذار ارسال نماید . در اینص

 .مدت را پس از انقضاء ده روز از تاریخ اعالم اخطار مزبور به بیمه گذار بصورت روز شمار مسترد نماید
 :به شرایط عمومی فوق الذکر اضافه گردد 12متن زیر بعنوان تبصره ماده 

ارت تقلیل می یابد, لکن بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی سرمایه بیمه در صورت وقوع خسارت , بمیزان خس :تبصره 
 .سرمایه بیمه را افزایش دهد

 بدون دریافت حق بیمه اضافی صرفنظر نمایند %5شرکتهاي بیمه میتوانند از تقلیل سرمایه تا 

 3/21آیین نامه شماره 
 31ماده  2اصالح بند 

 
قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري شرایط الحاقیه بیمه زلزله از خطرات  17ماده  3شوراي عالی بیمه در اجراي بند 

 :بشرح زیر تصویب نمود 26/2/1373و  18/11/1372تبعی و ضمیمه بیمه نامه آتش سوزي را در جلسات مورخ 

ش سوزي مصوب شوراي عالی شرایط عمومی بیمه نامه آت 13با توجه به پیشنهاد مورخ بیمه گذار و همچنین با عنایت به ماده "
 31ماده  2بدینوسیله خسارات مستقیم ناشی از زلزله وارد به مورد بیمه به استثناء سرقت بیمه میشود و استثناء زمین لرزه از بند 

 .شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزي فوق الذکر حذف می گردد

واهد شد . سایر شروط الحاقیه مطابق با شرایط عمومی , کسر خ )بعنوان تعهد بیمه گذار (فرانشیز  %15از مبلغ هر خسارت 
 .خصوصی و پیوست عمومی بیمه نامه آتش سوزي فوق الذکر می باشد

 
 : مبلغ بیمه شده

 
 : نرخ

 
 : حق بیمه

 
 :تاریخ صدور

 
 : تاریخ شروع اعتبار الحاقیه
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 22آیین نامه شماره 

 )و مکمل هاي آن 1ذخائر فنی موسسات بیمه (جایگزین آیین نامه شماره 

 

قانون  61شوراي عالی بیمه در اجراي ماده  ,1366قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب اسفندماه سال  109با توجه به تبصره یک ماده 
تبصره به شرح زیر در جلسه مورخ  2ماده و  13تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري , آیین نامه ذخائر فنی موسسات بیمه را در 

 :مورد موافقت قرار داد 11/8/1367

 آیین نامه ذخائر فنی موسسات بیمه
 کلیات –فصل اول 

موسسات بیمه مکلفند براي انجام تمام تعهداتی که موجب قراردادهاي بیمه مستقیم و قراردادهاي بیمه اتکایی به عهده  -1ماده 
 .الی بیمه نگهداري و در ستون بدهی ترازنامه خود ثبت نمایندگرفته اند , ذخائر فنی زیر را براساس ضوابط مقرر از طرف شوراي ع

 در بیمه هاي زندگی –الف 
 . ذخیره ریاضی براي پرداخت سرمایه ها و مستمریها-1
 .ذخیره مشارکت بیمه گذاران در منافع براي پرداخت سهمی از منافع حاصله به بیمه گذاران -2
 .فنی بیمه هاي زندگی و تضمین تعهدات موسسات بیمهذخیره فنی تکمیلی براي تقویت سایر ذخائر -3
 . ذخائر فنی بیمه عمر زمانی-4

 :در بیمه هاي غیر زندگی-ب 
 .ذخیره حق بیمه براي خطرات جاري-1
 .ذخیره خسارات معوق براي پرداخت خساراتیکه اعالم شده و در دست رسیدگی است-2
 . ت فسخ یا ابطال یا تقلیل حق بیمه بعد از دوره مالیذخیره برگشت حق بیمه براي استرداد حق بیمه به عل-3
 .ذخیره ریاضی براي پرداخت مستمریها-4
 . ذخیره مشارکت بیمه گذاران در منافع براي پرداخت سهمی از منافع حاصله به بیمه گذاران-5
 . بیمه ذخیره فنی تکمیلی براي تقویت سایر ذخائر فنی بیمه هاي غیرزندگی و تضمین تعهدات موسسات-6

را طبق  1368ذخائر فنی سال  ,1368موسسات بیمه موظفند در موقع تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه سال مالی  -2ماده 
مقررات این آیین نامه محاسبه و به بدهکار حساب سود و زیان و بستانکار حساب ذخائر فنی منظور دارند و در موقع تنظیم حساب 

لهاي بعد, هر سال ذخائر فنی آخر سال مالی قبل را به بستانکار حساب سود و زیان سال مالی منتقل و سود و زیان و ترازنامه سا
 .ذخائر فنی آخر سال مالی را به بدهکار حساب سود و زیان همان سال منظور نمایند

 ذخائر فنی بیمه هاي زندگی –فصل دوم 
و  )بین ارزش فعلی تعهدات بیمه گر (اعم از سرمایه و مستمري ذخیره ریاضی بیمه هاي زندگی عبارت است از تفاوت  -3ماده 

ارزش فعلی تعهدات بیمه گذاران با رعایت مبانی فنی مورد استفاده در محاسبه حق بیمه که نسبت به سهم نگهداري موسسه بیمه 
 .محاسبه میشود
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حاصل از معامالت بیمه هاي زندگی و سرمایه  ذخیره مشارکت در منافع بیمه هاي زندگی عبارت است از درصدي از منافع -4ماده 
گذاري ذخائر فنی آن که بموجب شرایط قراردادهاي بیمه هاي زندگی باید بین بیمه گذاران بیمه هاي زندگی تقسیم شود. سهم 

 .ظور شودبیمه گذاران درمنافع اعم از اینکه در پایان هر سال مالی یا سالهاي بعد قابل تقسیم باشد باید در این ذخیره من
 )ذخائر فنی بیمه هاي عمر زمانی براساس مبانی تعیین شده براي بیمه هاي غیر زندگی (بغیر از بیمه هاي اتومبیل  -5ماده 

 .موضوع فصل سوم این آیین نامه محاسبه و در حسابها منظور خواهد شد
 : یرذخیره فنی تکمیلی در بیمه هاي زندگی عبارت است از حاصل جمع اقالم ز -6ماده 

 
 . حق بیمه هاي سال پس از کسر حق بیمه هاي اتکایی واگذاري%7 –الف 

 
 .ذخیره فنی تکمیلی که از سال قبل منتقل شده است –ب 

 ذخائر فنی بیمه هاي غیر زندگی –فصل سوم 
فاصله زمانی ذخیره حق بیمه براي خطرات جاري در بیمه هاي غیر زندگی که عبارت است از حق بیمه هاي مربوط به  -7ماده 

 :بین تاریخ ترازنامه تا انقضاء مدت قراردادهاي بیمه بترتیب زیر محاسبه میشود
حق بیمه بیمه نامه هاي صادره ظرف سال پس از کسر حق بیمه اتکایی  %45:  )براي بیمه هاي اتومبیل (بدنه و شخص ثالث  -

 . واگذاري
 . حق بیمه بیمه نامه هاي صادره ظرف سال پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاري %40براي سایر بیمه ها :  -

حق بیمه بیمه  %5/3در مورد اولین سال فعالیت موسسات بیمه در ایران براي هر یک از ماههاي قبل از شروع فعالیت  –تبصره 
هرگاه  .مندرج در ماده فوق اضافه میشود نامه هاي صادره ظرف سال مذکور پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاري به نصابهاي

 .موسسه بیمه در نیمه دوم ماه شروع به فعالیت کرده باشد ماه مزبور جزو ماههاي فعالیت محسوب نمیگردد
 

ذخیره خسارات معوق در بیمه هاي غیر زندگی عبارت است از جمع برآورد خسارات اعالم شده در دست رسیدگی در آخر  -8ماده 
 .از کسر سهم بیمه گر اتکاییسال مالی پس 

نسبت حق بیمه هاي برگشتی به کل حق بیمه در  %50ذخیره برگشت حق بیمه در بیمه هاي غیر زندگی عبارت است از  -9ماده 
 .سه سال مالی قبل ضربدر حق بیمه سال مالی جاري پس از کسر حق بیمه اتکایی

اخت مستمریهایی که قطعی شده عبارت است از ارزش فعلی تعهدات ذخیره ریاضی در بیمه هاي غیر زندگی براي پرد -10ماده 
 .بیمه گر پس از کسر سهم بیمه گر اتکایی

ذخیره مشارکت در منافع بیمه هاي غیر زندگی عبارت است از درصدي از منافع حاصل از هر یک از قراردادهاي بیمه که  -11ماده 
 .باشدبموجب شرایط قرارداد قابل پرداخت به بیمه گذاران 

بیمه هاي خطرات جنگ که نسبت به آنها اتکایی واگذاري به "ذخیره فنی تکمیلی در بیمه هاي غیر زندگی به استثناي  -12ماده 
 : عبارت است از حاصل جمع اقالم زیر "خارج از کشور صورت نگیرد 

 . حق بیمه هاي سال پس از کسر حق بیمه هاي اتکایی واگذاري%7 –الف 
 .تکمیلی که از سال قبل منتقل شده استذخیره فنی  –ب 

ذخیره فنی تکمیلی در بیمه هاي خطرات جنگ که نسبت به آنها اتکایی واگذاري به خارج از کشور صورت نگیرد  -مکرر 12ماده 
 :عبارت است از حاصل جمع اقالم ردیف الف پس از کسر اقالم ردیف ب بشرح زیر

ایی واگذاري داخلی به اضافه ذخیره فنی تکمیلی موضوع همین ماده و سایر ذخائر حق بیمه سال پس از کسر حق بیمه اتک –الف 
 .فنی مربوطه که از سال قبل منتقل شده اند
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و خسارت مربوطه پس از  )حاصل جمع ذخائر فنی مربوط سال مالی مورد نظر (بدون در نظر گرفتن ذخیره فنی تکمیلی  –ب 
 .کسر سهم اتکایی داخلی

مکرر در خصوص بیمه هاي خطرات جنگ که نسبت به آنها اتکایی  12در هر مورد که ذخیره فنی تکمیلی موضوع ماده  :تبصره 
گردد, میزان ذخیره فنی  12کمتر از میزان ذخیره فنی تکمیلی به ماخذ مقرر در ماده  , واگذاري به خارج از کشور صورت نمیگیرد

 .اهد شدمحاسبه خو 12تکمیلی به ماخذ مقرر در ماده 
 ذخائر فنی بیمه هاي اتکایی قبولی –فصل چهارم 

ذخائر فنی معامالت بیمه اتکایی قبولی با رعایت قواعد مقرر در مواد قبلی این آیین نامه و بموجب شرایط قراردادها و  -13ماده 
 .توافقهاي اتکایی محاسبه میشود

مصوب مورخ  10جایگزین آیین نامه شماره  3/12/1366مورخ  این آیین نامه از تاریخ اجراي قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب
 .آن میگردد 2/10و  1/10و مکملهاي  9/2/1353

 اصالحی 1/22آیین نامه شماره 

 مقررات مکمل آیین نامه ذخائر فنی موسسات بیمه

 12اصالح ماده 
آیین  12ماده  1369تصویب نمود که از سال  20/12/1369شوراي عالی بیمه بنا به پیشنهاد بیمه مرکزي ایران در جلسه مورخ 

قانون مالیاتهاي مستقیم  109قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري و تبصره یک ماده  61موضوع ماده  22نامه شماره 
 به آیین نامه مذکور اضافه شود 14بشرح زیر اصالح و نیز فصل پنجم با ماده  1366مصوب اسفند ماه 

بیمه هاي خطر جنگ که نسبت به آنها اتکایی واگذاري به  "فنی تکمیلی در بیمه هاي غیر زندگی , باستثناي ذخیره  -12ماده 
 : خارج از کشور صورت نگیرد عبارت است از حاصل جمع اقالم زیر

 حق بیمه هاي سال پس از کسر حق بیمه هاي اتکایی واگذاري%10–الف 
 شده است ذخیره فنی تکمیلی که از سال قبل منتقل –ب 

 فصل پنجم : ذخیره فنی خطرات حوادث طبیعی
 : ذخیره فنی خطرات حوادث طبیعی عبارت است از حاصل جمع اقالم زیر -14ماده 
 . کلیه حق بیمه هاي سال پس از کسر حق بیمه هاي اتکایی واگذاري %5/2 –الف 
  .ذخیره فنی تکمیلی حوادث طبیعی که از سال قبل منتقل شده است –ب 
 

 اصالحی 2/22آیین نامه شماره 
 مقررات مکمل آیین نامه ذخائر فنی موسسات بیمه

 1/22اصالح فصل پنجم آیین نامه 
بنا به پیشنهاد بیمه مرکزي ایران فصل پنجم از ذخائر فنی موسسات بیمه موضوع  21/5/1370شوراي عالی بیمه در جلسه مورخ 

 :درا بصورت زیر اصالح نمو 1/22آیین نامه شماره 
 فصل پنجم : ذخیره فنی خطرات حوادث طبیعی

 :ذخیره فنی خطرات حوادث طبیعی عبارت است از حاصل جمع اقالم زیر -14ماده 
 . کلیه حق بیمه هاي سال پس از کسر حق بیمه هاي اتکایی واگذاري %5/2 –الف 
 .ذخیره فنی حوادث طبیعی که از سال قبل منتقل شده است –ب 

۸۹  

 



 3/22آیین نامه شماره 
 مقررات مکمل آیین نامه ذخائر فنی موسسات بیمه

 1/22آیین نامه  12و اصالح ماده  22آیین نامه  12حذف ماده 
قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري وتبصره یک از  61با توجه به ماده  11/3/1371شوراي عالی بیمه در جلسه مورخ 

 :متن پیشنهادي بیمه مرکزي ایران را بشرح زیر مورد تایید قرار داد 1366ند ماه قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب اسف 109ماده 
 .شورایعالی بیمه خذف گردد 22مکرر از آیین نامه شماره  12ماده 

 :بنحو زیر اصالح شود 1/22آیین نامه شماره  12ماده  -1
 : جمع اقالم زیرذخیره فنی تکمیلی در بیمه هاي غیر زندگی عبارتست از حاصل  -12ماده  -2

 . ده درصد حق بیمه هاي سال پس از کسر حق بیمه هاي اتکایی واگذاري –الف 
 .ذخائر فنی تکمیلی که از سال قبل منتقل شده است –ب 

 4/22آیین نامه شماره 
 مقررات مکمل آیین نامه ذخائر فنی موسسات بیمه

 22آیین نامه  7اصالح ماده 
قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري وتبصره یک از  61با توجه به ماده  29/3/1374شوراي عالی بیمه در جلسه مورخ 

 :متن پیشنهادي بیمه مرکزي ایران را بشرح زیر مورد تایید قرار داد 1366قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب اسفند ماه  109ماده 
 :ذخائر فنی موسسات بیمه , بند زیر بین دو بند موجود اضافه شود 22آیین نامه شماره  7در ماده 

حق بیمه  %20حق بیمه بیمه نامه هاي صادره ظرف سال پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاري +  %50براي بیمه هاي باربري :  -
 . هاي صادره سال قبل پس از کسر حق بیمه هاي اتکایی واگذاري

 5/22آیین نامه شماره 
 ت مکمل آیین نامه ذخائر فنی موسسات بیمهمقررا

 3/22آیین نامه  12و ماده  22آیین نامه  6اصالح ماده 
قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري وتبصره یک از  61با توجه به ماده  25/12/1376شوراي عالی بیمه در جلسه مورخ 

آیین نامه  ( 12و ماده ( )22آیین نامه شماره ( )6بندهاي الف ماده (,  1366قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب اسفند ماه  109ماده 
 :شوراي عالی بیمه را با لحاظ تغییرات مورد نظر وزیر محترم امور اقتصادي و دارایی به شرح زیر مورد تایید قرار داد )3/22شماره (

 . درصد حق بیمه هاي سال پس از کسر حق بیمه هاي اتکایی واگذاري 5/2حداکثر  –الف 
 
 
 
 

 مکرر ) 5/22آیین نامه شماره  (
 مقررات مکمل آیین نامه ذخایر فنی مؤسسات بیمه

 22آیین نامه  12و  6اصالح بند الف مواد 
گري و تبصره یک از  قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 61با توجه به ماده  14/7/1378شوراي عالی بیمه در جلسه مورخ 

آیین نامه  )12)و ماده  )22آیین نامه شماره ( )6، بندهاي الف ماده (1366قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب اسفند ماه  109ماده 

۹۰  

 



 :دارائی بشرح زیر مورد تأیید قرار دادشوراي عالی بیمه را با لحاظ تغییرات مورد نظر وزیر محترم امور اقتصادي و  )3/22شماره (
 ‹‹ .هاي اتکائی واگذاري  درصد حق بیمه هاي سال پس از کسر حق بیمه 5درصد و حداکثر  5/2الف ـ حداقل ››

 6/22آیین نامه شماره 
 )22مقررات مکمل آیین نامه ذخایر فنی مؤسسات بیمه (شماره 

 22از فصل سوم آیین نامه شماره  7اصالح ماده 
از فصل سوم آیین نامه ذخایر فنی مؤسسات بیمه (شماره  7تصویب نمود که ماده  18/4/1381شوراي عالی بیمه در جلسه مورخ 

 :بشرح زیر اصالح شود )22
هاي مربوط به فاصله زمانی   هاي غیرزندگی که عبارتست از حق بیمه  ذخایر حق بیمه براي خطرات جاري در بیمه -7ماده  ››

  ها چهل درصد حق بیمه بیمه  شود : براي همه بیمه ترازنامه تا انقضاء مدت قراردادهاي بیمه به ترتیب زیر محاسبه میبین تاریخ 
 ‹‹.هاي صادره ظرف سال پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاري   نامه

 .به قوت و اعتبار خود باقی است 4/22تبصره ذیل این ماده و آیین نامه شماره 

 7/22ه آیین نامه شمار
 مکمل آیین نامۀ ذخایر فنی مؤسسات بیمه

 22آیین نامه شماره  12و 6اصالح بند الف مواد 
ماده  1قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري و تبصره  61بر اساس ماده  20/8/1382شوراي عالی بیمه در جلسه مورخ 

به شرح زیر  )22آیین نامه ذخایر فنی مؤسسات بیمه (شماره  12و  6قانون مالیات هاي مستقیم تصویب نمود بند الف مواد  109
 :اصالح شود

 ”سه درصد حق بیمه هاي سال پس از کسر حق بیمه هاي اتکایی واگذاري “

 

 

 23آیین نامه شماره 

 شرایط عمومی بیمه حوادث انفرادي

 

 )قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري مفاد بیمه نامه حوادث اشخاص (انفرادي 17ماده  3شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 :بشرح پیوست تصویب نمود 22/8/1368تبصره را پس از بررسی در جلسات متعدد در تاریخ  3ماده و  25مشتمل بر 

 
 کلیات –فصل اول 

 
و پیشنهاد کتبی بیمه گذار  1316یمه مصوب اردیبهشت ماه سال این بیمه نامه بین بیمه گر و بیمه گذار براساس قانون ب – 1ماده 

۹۱  

 



 .تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین میباشد )(که جزء الینفک بیمه نامه میباشد
 

آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده باید به بیمه گذار قبل از صدور بیمه نامه اعالم گردد و 
اعالم شده جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمیگردد. در صورتیکه بیمه شده و بیمه گذار شخص واحد نباشد , رضایت کتبی  موارد

 .بیمه شده و در مورد بیمه شده ایکه اهلیت قانونی نداشته باشد موافقت ولی یا قیم او ضروري است , و گرنه بیمه نامه باطل است
 

 بیمه گر -2ماده 
 

مه ایست که مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارت و پرداخت غرامت ناشی از حوادث بیمه گر شرکت بی
 .احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه بعهده میگیرد

 
 بیمه گذار -3ماده 

 
حق بیمه را تعهد  بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که مشخصات نامبرده در این بیمه نامه ذکر گردیده و پرداخت

 .مینماید
 

 بیمه شده -4ماده 
 

بیمه شده شخصی است که احتمال تحقق خطر یا خطرات مشمول این بیمه نامه , براي او موجب انعقاد بیمه نامه گردیده و 
 .مشخصات نامبرده در این بیمه نامه ذکر شده است

 
 ذینفع - 5ماده 

 
بیمه نامه بنفع آنها منعقد شده و مشخصات آنان در این بیمه نامه ذکر  ذینفع شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که

 .گردیده است
 

 حق بیمه -6ماده 
 

 .حق بیمه وجهی است که بیمه گذار در مقابل تعهدات بیمه گر میپردازد
 

 سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه  -7ماده 
 

ردد در صورت تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه طبق شرایط سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه وجهی است که بیمه گر متعهد میگ
 .این بیمه نامه به ذینفع بپردازد

 
 حادثه  -8ماده 

 
حادثه موضوع این بیمه عبارتست از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر 

 .وت بیمه شده گرددبه جرح , نقص عضو , از کارافتادگی و یا ف

۹۲  

 



 
 نقص عضو یا از کارافتادگی دائم و قطعی -9ماده 

 
نقص عضو یا از کارافتادگی دائم و قطعی عبارتست از قطع , تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوي از اعضاء بدن 

 .که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد
 

 امهمدت بیمه ن -10ماده 
 

ظهر روزي که بعنوان تاریخ شروع بیمه نامه قید گردیده است آغاز و در  12مدت این بیمه یکسال تمام شمسی است و از ساعت 
 .ظهر روز انقضاء بیمه نامه خاتمه مییابد. مگر آن که بین طرفین به نحو دیگري توافق شده باشد 12ساعت 

 
 فصل دوم شرایط

 
 اصل حسن نیت -11ماده 

 
ذار و بیمه شده مکلف اند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهاي بیمه گر کلیه اطالعات راجع به موضوع بیمه را در بیمه گ

 .اختیار بیمه گر قرار دهند
 

بر خالف واقع اظهار  "از اظهار مطلبی خودداري نمایند و یا عمدا "اگر بیمه گذار و بیمه شده در پاسخ به پرسش بیمه گر عمدا
هیچگونه تاثیري در وقوع  , ید , بیمه نامه باطل و بالاثر خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا بر خالف واقع اظهار شدهبنما

حادثه نداشته باشد . در اینصورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر میتواند مانده حق بیمه را نیز 
 .مطالبه نماید

 
 خطرات بیمه شده -12ماده 

 
این بیمه نامه  8موضوع ماده  )تامین بیمه گر با رعایت استثنائات و محدودیتهاي مندرج در بیمه نامه , شامل تحقق خطر (حادثه 

 .میباشد
 

 .تحقق خطرات زیر نیز جزو تعهدات بیمه گر محسوب میگردد
 

 .نند اسیدغرق شدن , مسمومیت , تاثیر گاز, بخار و یا مواد خورنده ما _الف 
 

 . ابتالء به هاري , کزاز و سیاه زخم _ب 
 

 . دفاع مشروع بیمه شده _ج 
 
 .اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر -د
 

 خسارات قابل تامین – 13ماده 

۹۳  

 



 
این بیمه نامه باشد, تامین  12ناشی از موارد مذکور در ماده  "این بیمه نامه فوت , از کارافتادگی و نقص عضو را که مستقیما

 .مینماید
 

 .درصورت توافق طرفین ودریافت حق بیمه اضافی هزینه پزشکی وغرامت روزانه نیزقابل تامین است
 

 پرداخت حق بیمه – 14ماده 
 

رسیده  بپردازد و قبض رسیدي که به مهر و امضاءبیمه گر "بیمه گذار موظف است حق بیمه را در مقابل دریافت بیمه نامه نقدا
 .باشد , اخذ نماید مگر اینکه طرفین بنحو دیگري نسبت به پرداخت حق بیمه توافق نمایند

 
 کتبی بودن اظهارات  – 15ماده 

 
 .به آخرین نشانی اعالم شده ارسال گردد "هرگونه پیشنهاد و اظهار بیمه گذار و بیمه گر در رابطه با این بیمه نامه بایستی کتبا

 
 طرتغییر خ – 16ماده 

 
هر گاه در جریان مدت بیمه , در شغل یا فعالیتهاي دیگر بیمه شده تغییري حاصل شود , بیمه شده یا بیمه گذار موظفند بیمه گر 
را از تغییرات حاصل حداکثر ظرف مدت ده روز آگاه سازند. در صورت تغییر خطر بیمه گر حق بیمه متناسب با خطر را براي مدت 

ید. در صورتیکه طرفین نتوانند در میزان حق بیمه تعدیل شده توافق نمایند هر یک از طرفین حداکثر باقیمانده پیشنهاد مینما
 .ظرف مدت ده روز میتوانند بیمه نامه را فسخ نمایند

 
 موارد فسخ بیمه نامه – 17ماده 

 
 :بیمه گر و بیمه گذار میتوانند در موارد زیر اقدام به تقاضاي فسخ بیمه نامه نمایند

 
 موارد فسخ از طرف بیمه گر – الف

 
 .بیمه گر در موارد زیر میتواند بیمه نامه را فسخ نماید. در اینصورت برگشت حق بیمه بصورت روز شمار محاسبه خواهد شد

 
 . عدم پرداخت تمام یا قسمتی از حق بیمه و یا اقساط آن در موعد یا مواعد معین -1
 
نیت مطالبی را اظهار نماید و یا از اظهار مطالبی خودداري کند بنحوي که در نظر بیمه گر هرگاه بیمه گذار سهوا و یا بدون سوء -2

 .موضوع خطر را تغییر داده و یا از اهمیت آن بکاهد
 
در صورت تشدید خطر موضوع بیمه نامه و یا تغییر وضعیت بیمه شده بنحوي که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود  -3

 . ر براي انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمیگشت و عدم موافقت بیمه گذار با تعدیل حق بیمهبیمه گر حاض
 
 .در صورتیکه بیمه نامه براي مدت بیش از یکسال باشد در پایان هر سال-4

۹٤  

 



 
 موارد فسخ از طرف بیمه گذار –ب 
 

ر حق بیمه تا زمان فسخ را براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه بیمه گذار میتواند بیمه نامه را فسخ نماید در اینصورت بیمه گ
مینماید. مگر در مواردیکه فسخ توسط بیمه گذار مستند به یکی از دالیل زیر باشد که در اینصورت حق بیمه تا زمان فسخ بطور 

 .روز شمار محاسبه خواهد شد
 
 .انتقال پرتفوي بیمه گر -1
 
 .قت بیمه گر با تعدیل حق بیمهکاهش خطر موضوع بیمه و عدم مواف -2
 

 موارد انفساخ بیمه نامه – 18ماده 
 

بیمه نامه از زمان فوت بیمه شده منفسخ  ,در صورت فوت بیمه شده بعلت تحقق خطري که تحت پوشش این بیمه نامه نمیباشد
 .میگردد. در موارد انفساخ حق بیمه مدت منقضی شده براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه میشود

 
 آثار فسخ  -19ماده 

 
در صورتیکه بیمه گر بخواهد بیمه نامه را فسخ نماید, موظف است موضوع را بوسیله نامه یا تلگرام و سایر وسایل مقتضی  –الف 

 .بطرف دیگر اطالع دهد. در اینصورت بیمه نامه یکماه پس از اعالم مراتب به بیمه گذار , فسخ شده تلقی میگردد
 

اند با تسلیم درخواست کتبی به بیمه گر تقاضاي فسخ بیمه نامه را بنماید . در اینصورت از تاریخ تسلیم بیمه گذار میتو –ب 
درخواست مزبور به بیمه گر بیمه نامه فسخ شده محسوب میشود . چنانچه در درخواست بیمه گذار تاریخ مشخصی براي فسخ 

 .تعیین شده باشد , اثر فسخ از تاریخ اخیر خواهد بود
 

 وظایف بیمه شده , بیمه گذار و ذینفع در صورت وقوع حادثه -20ه ماد
 

به محض وقوع حادثه غیر از فوت , بیمه شده موظف است به پزشک مراجعه نموده و دستورهاي وي را مراعات و خود را  _الف 
دثه , مراتب را کتبا باطالع بیمه گر تحت معالجه قرار دهد . و بیمه شده یا بیمه گذار موظفند حداکثر ظرف پنج روز بعد از وقوع حا

 .برسانند
 

در صورت فوت بیمه شده , بیمه گذار و یا ذینفع مراتب را باید در اسرع وقت حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ فوت کتبا باطالع  _ب 
 .بیمه گر برسانند . مگر اینکه ثابت نمایند بعلت خارج از اراده خود قادر به اعالم نبوده اند

 
بر حسب مورد بیمه گذار , بیمه شده و یا ذینفع باید مدارك مورد لزوم را به بیمه گر تسلیم نموده و به کلیه سئواالتی که در  _ج 

 .رابطه با حادثه از ایشان میشود, از روي صداقت پاسخ دهد
 
 .قبول بیمه گر میباشد, هستند بیمه شده و یا ذینفع ملزم به قبول هرگونه تحقیقات و یا معاینه پزشکی که هزینه آن مورد -د

۹٥  

 



 
در صورتیکه بیمه گذار , بیمه شده و یا ذینفع تکالیف مقرر در این ماده را انجام ندهند بیمه گر میتواند ضرر و زیان وارده _تبصره 

 .به لحاظ عدم اجراي تکالیف مزبور را از تعهدات قابل پرداخت خود کسر نماید
 

 .تکالیف مقرر در این بیمه نامه از طرف بیمه شده یا ذینفع بر عهده بیمه گذار استمسئولیت حسن اجراي  -21ماده 
 

 تعیین میزان غرامت بیمه – 22ماده 
 
 غرامت فوت -1
 

بیمه گر متعهد است سرمایه بیمه را طبق  ,در صورتیکه بیمه شده بعلت وقوع یکی از خطرات مشمول این بیمه نامه فوت کند
 . اوراق الحاقی منضم به آن و یا هرگونه توافق کتبی دیگر به ذینفع بپردازد شرایط این بیمه نامه و

 
 ) غرامت نقص عضو و یا از کار افتادگی دائم (کلی و جزئی-2
 

در صورتیکه بیمه شده بعلت وقوع یکی از خطرات مشمول بیمه دچار نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم شود , بیمه گر متعهد است 
 .را طبق شرایط این بیمه نامه و ضمائم آن و جدول نقص عضو بشرح ذیل بپردازد غرامت مربوطه

 
 : نقص عضو و از کارافتادگی دائم کلی _الف 

 
 .موارد زیر نقص عضو و از کارافتادگی دائم کلی محسوب میشود و غرامت این موارد معادل صددرصد سرمایه بیمه شده خواهد بود

 
 . دو چشمنابینایی کامل و دائم از  -1
 
 . از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع دو دست , حداقل از مچ-2
 
 . از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع دو پا , حداقل از مچ-3
 
 . از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست و یک پا , حداقل از مچ-4
 
 .از دست دادن هر دو پنجه ها -5
 
 . قطع کامل نخاع-6
 
 . کامل و دائم هر دو گوشناشنوایی  -7
 
 . برداشتن فک پایین-8

۹٦  

 



موارد زیر نقص عضو و از کارافتادگی دائم و جزیی محسوب میشود و غرامت این موارد معادل درصدي از سرمایه بیمه میباشد  –ب 
 .تعیین گردیده است , که براي هر یک از اعضا

 
  )(ارقام به درصد

-1 
اعم از کارافتادگی دائم و  )از دست دادن قدرت و توانایی حرف زدن (اللی 

 کامل حنجره یا قطع زبان 
80  

 70 از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از بازو  2-

 60 از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از ساعد  3-

 55 از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از مچ  4-

 50 از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع کامل انگشتان هر دست  5-

 36 انگشت شست  1/5-

 24 بند اول شست  2/5-

 25 سبابه  3/5-

 12 بند اول سبابه  5/4-

 20 بند اول و دوم سبابه  5/5-

 15 هر یک از دو انگشت میان 6/5-

 10 انگشت کوچک 7/5-

 %50در هر حال حداکثر تعهد بیمه گر بابت مجموع نقص عضو انگشتان هر دست از 
سرمایه بیمه شده تجاوز نخواهد کرد و در صورتیکه مجموع انگشتان هر دو دست قطع و یا 

 .درصد سرمایه بیمه قابل پرداخت خواهد بود 80از کار افتاده دائم گردد.حداکثر معادل 

 28 فقدان دندانها حداکثر 6-

 70 از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از مفصل ران  7-

 60 از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ساق  8-

 55 از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از مچ  9-

 30 از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان پا  10-

-
 10 شست پا  1/10

-
 5 هر یک از سایر انگشتان  10/2

-11 
نابینا شدن یک چشم در صورتیکه بیمه شده قبل از حادثه از بینایی کامل یک 

خواهد  %80چشم محروم بوده باشد , درجه نقص عضو نابینا شدن چشم دیگر
50 

۹۷  

 



 .بود

-12 
ازدست دادن شنوایی یک گوش درصورتیکه بیمه شده قبل ازوقوع حادثه 

شمول بیمه ازیک شنوایی کامل یک گوش محروم بوده باشد،درجه نقص عضو م
 .درصدخواهدبود 65ناشنوا شدن گوش دیگر 

35 

 10 از دست دادن الله گوش  13-

 15 از دست دادن حس بویایی  14-

 15 از دست دادن حس چشایی  15-

-16 
درصد سرمایه  40و صورت از حداکثر  )غرامت نقص عضو سایر اعضاء سر (جمجمه 

 .بیمه تجاوز نخواهد کرد

 30 یک کلیه  17-

 7 طحال  18-

 5 بیضه 19-
تبصره : در مواردیکه از کارافتادگی کامل نباشد میزان از کارافتادگی به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر تعیین خواهد شد و بیمه 

 .گر غرامت مربوطه را متناسب با درصدهاي مذکور پرداخت خواهد نمود
 

 سایر اعضاء داخل بدن به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر -20
 

در موارد نقص عضو و از کارافتادگی دائم اعم از کلی یا جزیی غیر از موارد مذکور در بندهاي الف و ب فوق الذکر , نقص عضو و _پ
ر در بند الف و ب بنظر پزشک و همچنین میزان غرامت مربوطه متناسب با درصدهاي مذکو )از کارافتادگی دائم (کلی یا جزیی 

 .معتمد بیمه گر تعیین میگردد
 

در صورتیکه بیمه گذار نسبت بنظر پزشک معتمد بیمه گر معترض باشد , موضوع در کمیسیونی متشکل از پزشک منتخب بیمه گر 
ر براي طرفین در و پزشک منتخب بیمه گذار و یک نفر پزشک با انتخاب دو پزشک مزبور مطرح و نظر اکثریت کمیسیون مزبو

 .موارد اعتراض الزم االتباع خواهد بود
 
موضوع این بیمه نامه نمیتوانند  )نقص عضو و از کارافتادگی دائم (کلی و جزیی ,جمع مبالغ پرداختی در مدت بیمه بابت فوت  -3

 .از سرمایه بیمه تجاوز نماید
 

در کلیه موارد موضوع این ماده تشخیص نقص عضو و از کارافتادگی دائم کلی و یا دائم جزیی و همچنین حداکثر میزان  –تبصره 
 .آن با پزشک معتمد بیمه گر میباشد

 
 مهلت پرداخت خسارت -23ماده 

 
یزان خسارت وارده و حدود بیمه گر حداکثر ظرف یک ماه پس از تاریخ دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند بوسیله آنها م

 .مسولیت خود تشخیص دهد, باید خسارات را تصفیه و پرداخت نماید

۹۸  

 



 
 استثنائات –فصل سوم 

 
 :موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از آن شمول تعهدات بیمه گر خارج است -24ماده 

 
 . خودکشی و یا اقدام به آن –الف 

 
 .ودصدمات بدنی که بیمه شده عمدا موجب آن میش –ب 
 

 . مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و یا داروهاي محرك بدون تجویز پزشک –ج 
 
 . ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت , مشارکت و یا معاونت در آن -د
 

 . هر نوع دیسک و یا فتق بیمه شده -هـ
 

 .ن ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشدبیماري و ابتال به جنون بیمه شده مگر آن که ابتال به جنو –و 
 
 "در اینصورت بیمه گر منحصرا )فوت بیمه شده بعلت حادثه عمدي از طرف ذینفع (اعم از مباشرت , مشارکت و یا معاونت  -ز

 .متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود
 

 :گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش است خطراتیکه فقط با موافقت کتبی بیمه -25ماده 
 

 . جنگ , شورش , انقالب , بلوا, اعتصاب , قیام , آشوب , کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی _الف 
 

 . زمین لرزه , آتش فشان و فعل و انفعاالت هسته اي _ب
 

ی , هدایت موتورسیکلت دنده اي , هدایت و یا سرنشینی هواپیماي ورزشهاي رزمی و حرفه اي , شکار ، سوارکاري , قایقران _ج 
, هدایت و یا سرنشینی هلیکوپتر , غواصی ,  )آموزشی , اکتشافی و غیر تجاري , هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی (مسابقه اي 

 . و هدایت کایت یا سایر وسائط پرواز بدون موتور )پرش با چتر نجات (بجز سقوط آزاد
 

 شرایط بیمه غرامت روزانه عمومی
 بیمه نامه حوادث انفرادي

 
 تعاریف –اول 

 
از کارافتادگی موقت به مفهوم از دست دادن موقت توانایی جسمی و یا روحی بیمه شده است که در اثر تحقق خطر موضوع بیمه -1

 .به تشخیص پزشک , بیمه شده را از انجام وظایف شغلی باز میدارد
 
ه عمومی عبارت است از مبلغی که در ایام از کارافتادگی موقت بیمه شده بعلت تحقق خطر موضوع بیمه به وي غرامت روزان-2

۹۹  

 



 .پرداخت میگردد
 

 تعهد بیمه گر در مورد پرداخت غرامت روزانه –دوم 
 
تحقق یافته و حداکثر تعهد بیمه گر در مورد پرداخت غرامت روزانه عمومی در صورتی است که حادثه در مدت اعتبار بیمه نامه -1

 .ظرف مدت یکسال از تاریخ وقوع حادثه منجر به از کارافتادگی موقت بیمه شده گردد
 

 .بیمه گر پس از انقضاء مدت یاد شده هیچگونه تعهدي نسبت به پرداخت غرامت موضوع این بیمه نخواهد داشت
 
از کار افتادگی موقت به تایید پزشک معتمد بیمه گر بیمه گر در صورتی غرامت روزانه عمومی را پرداخت خواهد کرد که  -2

 .رسیده باشد
 
تعهد بیمه گر در خصوص غرامت روزانه عمومی از ششمین روز از کار افتادگی موقت شروع و حداکثر به مدت یکصد و هشتاد  -3

 .روز ادامه خواهد داشت
 
ان گردد, تعهد بیمه گر از چهارمین روز از کارافتادگی چنانچه از کارافتادگی موقت موجب بستري شدن بیمه شده در بیمارست-4

 .شروع و حداکثر بمدت همان یکصدو هشتاد روز ادامه خواهد داشت
 

 سایر شرایط –سوم 
 

 .مجموعه حوادثی که ظرف مدت هفت روز متوالی اتفاق می افتد یک خطر محسوب میگردد
 شرایط بیمه غرامت روزانه بستري شدن در بیمارستان 

 نامه حوادث انفراديبیمه 
 

 تعاریف –اول 
 
از کارافتادگی موقت به مفهوم از دست دادن موقت توانایی جسمی و یا روحی بیمه شده است که در اثر تحقق خطر موضوع  -1

 .بیمه به تشخیص پزشک , بیمه شده را از انجام وظایف شغلی باز میدارد
 
عبارت است از مبلغی که در ایام بستري شدن بیمه شده در بیمارستان غرامت روزانه بستري شدن بیمه شده در بیمارستان -2

 .بعلت تحقق خطر موضوع بیمه به وي پرداخت میگردد
 

 تعهد بیمه گر در مورد پرداخت غرامت روزانه بستري شدن در بیمارستان –دوم 
 
ست که حادثه در مدت اعتبار بیمه نامه تعهد بیمه گر در مورد پرداخت غرامت روزانه بستري شدن در بیمارستان در صورتی ا-1

 .تحقق یافته و حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ وقوع حادثه منجر به از کارافتادگی موقت بیمه شده گردد
 

 .بیمه گر پس از انقضاء مدت یاد شده هیچگونه تعهدي نسبت به پرداخت غرامت موضوع این بیمه نخواهد داشت

۱۰۰  

 



 
 .روز ادامه خواهد یافت 90روز بستري شدن بیمه شده در بیمارستان شروع و به مدت  تعهد بیمه گر از چهارمین -2
 

 سایر شرایط –سوم 
 

 .مجموعه حوادثی که ظرف مدت هفت روز متوالی اتفاق می افتد یک حادثه محسوب میگردد
 

 شرایط بیمه هزینه پزشکی
 بیمه نامه حوادث انفرادي

 
 تعریف –اول 

 
بیمه شده مستقیما در مقابل دریافت  , از هزینه هایی که در صورت تحقق خطرات موضوع بیمه نامههزینه پزشکی عبارت است 

 .خدمات درمانی متحمل میگردد
 

 هزینه هاي پزشکی قابل پرداخت توسط بیمه گر –دوم 
 
یا حداکثر هزینه هزینه پزشکی قابل پرداخت توسط بیمه گر عبارت است از مبلغ مندرج در صورتحساب درمانی مربوطه و  -1

 .پزشکی مورد تعهد بیمه گر هر کدام که کمتر باشد
 
هزینه پزشکی که بیمه شده ظرف مدت دو سال از تاریخ تحقق خطر تحت پوشش براي هر حادثه موضوع بیمه متحمل شده  - 2

 .است
 

 سایر شرایط –سوم 
 
اید و در مورد چگونگی درمان و معالجه بیمه شده بیمه گر میتواند به تشخیص خود مدارك پزشکی بیمه شده را بررسی نم -1

 .تحقیق بعمل آورد
 
 .مجموعه حوادثی که ظرف مدت هفت روز متوالی اتفاق می افتد, یک حادثه محسوب میگردد-2
 
هزینه مسافرت بیمه شده بمنظور معالجه در مواردیکه طبق تشخیص پزشک معالج جنبه اورژانس داشته و یا امکان معالجه در -3
 .نطقه وقوع حادثه نباشد, قابل پرداخت میباشدم
 

 الحاقیه بیمه غرامت روزانه
 منضم به بیمه نامه حوادث انفرادي شماره 23

 : شماره پیشنهاد :تاریخ شروع 
 :شماره الحاقیه  :تاریخ خاتمه 

الینفک بیمه نامه حوادث انفرادي بیمه گر بر اساس پیشنهد بیمه گذار با صدور این الحاقیه و شرایط پیوست که مجموعاً جزء 

۱۰۱  

 



شماره فوق الذکر میباشد و براساس جدول مشخصات این الحاقیه عالوه بر آنچه درشرایط عمومی بیمه نامه ذکر گردیده است ، 
ار جبران غرامتهاي قابل تامین موضوع قسمت دوم شرایط منضم به این الحاقیه را متعهد میگردد سایر مفاد بیمه نامه بقوت و اعتب

 خود باقیست

 جدول مشخصـــــات
 

 مبلغ غرامت روزانه قابل پرداخت براي هر حادثه .................... ریال

 
 ریال .................................. حق بیمه غرامت روزانه

 

 

 24آیین نامه شماره 

 تعرفه بیمه حوادث

 

ماده و  9قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري , آیین نامه زیر را که مشتمل بر  17ماده  4شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 :تصویب نمود 16/11/1368تبصره است در جلسه مورخ  7
 

موسسات بیمه مکلفند بیمه نامه هاي حوادث انفرادي و گروهی را براساس مقررات و نرخهاي تعیین شده در این آیین  –ماده یک 
 .یندنامه صادر نما

 
 :بشرح زیر تعیین میشود ) 002300حداقل نرخ بیمه حوادث انفرادي (موضوع آیین نامه شماره  –ماده دو 

 خطر فوت , نقص عضو جزیی و کلی و از کارافتادگی دائم  –الف 

 طبقه بندي مشاغل  

نرخ بیمه  
براي هر هزار 
ریال سرمایه 

 بیمه 

در فعالیتهاي روزمره خود با حداقل  طبقه یک :این طبقه شامل اشخاصی میگردد که 
خطر متصوره روبرو میباشند . از قبیل کارکنان اداري و دفتري وافرادیکه صرفا در دفتر 

 .کار خود به عرضه خدمات می پردازند
 2/1 

طبقه دو:این طبقه شامل اشخاصی میگردد که در فعالیتهاي روزمره خوددر مقایسه با    5/1 

۱۰۲  

 



ات نسبی بیشتري روبرو هستند و معموال عالوه بر اشخاص موضوع طبقه یک با خطر
لیکن کار آنها با ماشین آالت صنعتی  , استفاده از نیروي فکري با دستشان کا رمیکنند

 .مهندسین ناظر , بازاریابها ، دوزندگان و انبارداران , نخواهد بود. از قبیل دندان پزشکان

متخصص یا نیمه متخصص میباشد و  طبقه سه :این طبقه شامل اشخاصی میگردد که 
اکثر آنها معموال با ماشین و ادوات صنعتی کار میکنند . از قبیل کشاورزان , رانندگان و 

 .کارکنان ساختمانی
 2/2 

طبقه چهار:این طبقه شامل اشخاصی میگردد که با ماشین و ادوات صنعتی پرخطر کار  
گران غیرماهر صنعتی که به کارهاي میکنند و یا نوع کار آنها پر خطر میباشد . کار

مختلف گمارده شده و با خطرات متعدد روبرو هستند نیز در این طبقه قرار دارند. از 
 . قبیل پرس کار فلز , دکل بند , مامورین آتش نشانی , رفتگر و بارانداز

 8/2 

طبقه پنج :این طبقه شامل اشخاصی میگردد که در فعالیت روزمره خودبا بیشترین  
 . خطر روبرو هستند . از قبیل خلبانان آزمایشی وکارگران معادن زیر زمینی

تبصره :بیمه مرکزي ایران موظف است فهرست مشاغل را براساس خطر طبقه بندي و 
 .جهت اجراء در اختیار موسسات بیمه قرار دهد

 5/3 

 هزینه پزشکی –ب  

 ریال هزینه پزشکی 100نرخ بیمه براي هر  طبقه شغل

 8/0 طبقه یک
 1/1 طبقه دو
 5/1 طبقه سه

 5/2 طبقه چهار
 3 طبقه پنج

تبصره : حداکثر هزینه پزشکی مورد تعهد بیمه گر براي هر حادثه نمیتوانداز ده درصد سرمایه بیمه موضوع بند الف ماده دو تجاوز  
 . نماید

 
 غرامت روزانه عمومی  –ج 

 ریال غرامت روزانه 100نرخ بیمه براي هر  طبقه شغل

 180 طبقه یک

 270 طبقه دو

 540 طبقه سه

 720 طبقه چهار

 900 طبقه پنج

 .درصد سرمایه بیمه موضوع بند الف ماده دو تجاوز نماید 12/0تبصره :حداکثر غرامت روزانه مورد تعهد بیمه گر نمیتواند از   
 

۱۰۳  

 



 .درصد سرمایه بیمه موضوع بند الف افزایش مییابد 24/0حد نصاب یاد شده در مدت بستري شده در بیمارستان تا 
 
 غرامت روزانه بستري شدن در بیمارستان -د

 ریال غرامت بیمارستان100نرخ بیمه براي هر طبقه شغل

 55 طبقه یک

 70 طبقه دو

 120 طبقه سه

 225 طبقه چهار

 270 طبقه پنج

درصد سرمایه بیمه موضوع بند الف  24/0تبصره :حداکثر غرامت روزانه بستري شدن در بیمارستان مورد تعهد بیمه گر نمیتواند از 
 .ماده دو تجاوز نماید

در صورتیکه بیمه شده عالوه بر فعالیتهاي عادي حرفه اي خویش بطور متناوب و یا مستمر به امور زیر مبادرت نماید,  -ماده سه 
 .سات بیمه میتوانند با اعمال نرخهاي ذیل خطرات مشدد را نیز در تعهد خود قرار دهندموس

 موضوع خطر
حداقل نرخ اضافی نسبت به طبقه 

 2یکم مندرج در ماده 
 15 شکار

 20 سوارکاري

 30 قایقرانی

 80 هدایت موتورسیکلت دنده اي

نظامی  هدایت و یا سرنشینی هواپیماي آموزشی (باستثناي هواپیماي
 اکتشافی و غیرتجاري

150 

 170 ) هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی (مسابقه اي

 200 )هدایت و یا سرنشینی هلکوپتر(باستثناءهلیکوپترنظامی

 200 غواصی

, هدایت کایت یا هواپیما  )پرش با چتر نجات ( بجز سقوط آزاد 
 سایر.... وسائط پرواز بدون موتور

300 

مورد سایر خطرات اضافی عنوان نشده , موسسات بیمه موظفند قبل از صدور بیمه نامه موافقت بیمه مرکزي ایران را در تبصره :در 
 .مورد حداقل نرخ اضافی اخذ نمایند

بیمه نامه حوادث گروهی براي گروههاي بیش از ده نفر صادر میشود و نرخ آن قبل از اعمال تخفیف گروهی موضوع  -ماده چهار
 .نج به شرح جدول زیر خواهد بودماده پ

 نرخ بیمه
 ردیف نوع اشتغال

ریال  100براي هر  براي هر  براي هر   ریال1000راي هر 

۱۰٤  

 



سرمایه غرامت 
روزانه بستري شدن 

 در بیمارستان

ریال 100
سرمایه غرامت 
 روزانه عمومی

ریال  100
سرمایه 
هزینه 
 پزشکی

سرمایه خطر فوت , 
نقص عضو و از کار 

 افتادگی

55 180 8/0 2/1 

موسساتی که بیش از 
درصد از کارکنان  75%

آنها مشمول تعریف 
طبقات یکم و دوم 

 هستن 2موضوع ماده 

1 

 2 سایر موسسات 6/1 5/1 540 120
در صورتیکه بیمه شدگان گروهی از پوشش دیگري براي هزینه پزشکی استفاده نمایند, بیمه گر ذیربط میتواند در موارد -1تبصره 

درصد نسبت به نرخهاي گروهی هزینه پزشکی مقرر در این تعرفه تخفیف منظور  20اعطاي تامین زائد بر پوشش مزبور حداکثر تا 
 .نماید

 
صورتیکه نوع اشتغال بیمه گذار با تعاریف یاد شده فوق مطابقت ننماید قبل از صدور بیمه  موسسات بیمه موظفند در -2تبصره 

 .نامه موافقت بیمه مرکزي ایران را در مورد نرخ اخذ نمایند

  .حداکثر کاهش حق بیمه در بیمه نامه هاي گروهی براساس جدول زیر تعیین میگردد-ماده پنج 

 درصد تخفیف تعداد گروه بیمه شدگان

 5 نفر 150الی  10
 6 نفر 300الی  151
 8 نفر 600الی  301
 10 نفر 1000الی  601

 12 نفر 2000الی  1001

 15 نفر 5000الی  2001

 18 نفر 10000الی  5001

 20 نفر 20000الی  10001

 23 نفر 50000الی  20001

 25 و بیشتر 50001

براي بیمه نامه هایی که مدت اعتبار آنها کمتر از یکسال باشد بشرح زیر تعیین : حق بیمه )(تعرفه بیمه کوتاه مدت  –ماده شش  
 :میشود

 درصدحق بیمه ساالنه مدت بیمه نامه

 5 تا پنج روز
 10 از شش روز تا پانزده روز

۱۰٥  

 



 20 از شانزده روز تا یکماه

 30 از یکماه تا دو ماه

 40 از دو ماه تا سه ماه

 50 از دو ماه تا سه ماه

 60 چهارماه تا پنج ماه از

 70 از پنج ماه تا شش ماه

 85 از شش ماه تا نه ماه

 100 از نه ماه تا باال

نرخ بیمه در این تعرفه سالیانه میباشد . در صورت صدور بیمه نامه به مدت کمتر از یکسال , مقررات ماده شش -ماده هفت  
 .اعمال میگردد )(تعرفه بیمه کوتاه مدت 

 
روز از تاریخ ابالغ این آیین نامه صادر و یا  180موسسات بیمه موظفند در مورد بیمه نامه هایی که حداکثر پس از -ماده هشت 

 .تمدید میشوند, نسبت به اعمال مقررات این آیین نامه اقدام نمایند
 

 .است کلیه مقررات مغایر با این آیین نامه از تاریخ اجراي این آیین نامه ملغی-ماده نه 

 24/ 1آئین نامه شماره 
 24مکمل آئینامه شماره 

 مکمل آیین نامه تعرفه بیمه حوادث
 اصالح نرخ هاي مندرج در آیین نامه

 
مورد  )تعرفه بیمه حوادث ( 24موارد زیر را به عنوان مکمل آیین نامه شماره  11/11/1378شوراي عالی بیمه در جلسه مورخ 

 :تصویب قرار داد
 
سال تمام باشد و در صورتی  75نرخ و شرایط مندرج در این آیین نامه در مورد افرادي قابل اعمال است که سن آن ها کمتر از  -1

سال ؛ ده درصد حق بیمه  75سال باشد شرکتهاي بیمه باید به ازاي هر سال سن اضافه بر  75که سن فرد متقاضی بیمه بیشتر از 
 .اضافی دریافت نمایند

 
 "مرکزي ایران میتواند در موارد خاص براي بیمه نامه هاي گروهی براساس نرخ دیگري موافقت نمایدبیمه  -2

 

 

 

 25آیین نامه شماره 

۱۰٦  

 



 آیین نامه راجع به تعرفه بیمه آتش سوزي و خطرات اضافی

 

ماده و  16قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري آیین نامه زیر را که مشتمل بر  17ماده  4شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 :تصویب نمود 1370/ 4/6تبصره است در جلسه مورخ  7

 )1حداقل نرخ بیمه آتش سوزي , انفجار, صاعقه براي موارد بیمه صنعتی و غیر صنعتی که فهرست آنها در ضمائم شماره ( -1ماده 
  :مشخص گردیده است در مورد بیمه نامه هاي صادره در ایران بشرح زیر تعیین میگرددپیوست  )2و (
 

 نرخ درهزار  طبقه

1 3/0 

2 7/0 

3 1 

4 6/1 

5 2 

6 5/2 

7 3/2 

8 7/3 

9 4/2 
درهزار میباشد. در صورتیکه انبار حاوي کاالهاي خطرناك  3حداقل نرخ بیمه انبارها و سراهاي عمومی و موجودي آنها  -2ماده 

باشد حداقل نرخ بیمه  5و  4و یا مواد شیمیایی خطرناك و یا بسیار خطرناك مذکور در ضمائم شماره  3مذکور در ضمیمه شماره 
 .درهزار خواهد بود 2/4و  7/3,  4آن بترتیب معادل 

 
میباشند . در اینصورت )بصورت شناور (اظهار نامه أي  ( نامه موجود انبار (مواد و کاالموسسات بیمه مجاز به صدور بیمه  -3ماده 

حق بیمه  %50حق بیمه قطعی براساس متوسط موجودي در طول مدت اعتبار بیمه محاسبه خواهد شد. حداقل حق بیمه معادل 
 .سرمایه تعیین شده در زمان شروع بیمه نامه خواهد بود

 
حق بیمه سرمایه  %50ایش موجودي از سقف پیش بینی شده, حداقل حق بیمه موضوع این ماده نیز بمیزان در صورت افز_تبصره 

 .افزایش یافته متناسب با مدت باقیمانده افزایش خواهد یافت
 

و حداقل نرخ بیمه بیمه نامه آتش سوزي ساختمانهاي مسکونی که شامل خطرات آتش سوزي , صاعقه , انفجار , زلزله  -4ماده 
 .درهزار میباشد 7/0سیل است , 

 
موسسات بیمه میتوانند براي بیمه نامه هاي ساختمانهاي مسکونی که مدت اعتبار آنها بیش از یکسال است در صورت  _5ماده 

تخفیف  .در سال نسبت به مدت زائد بر یک سال تخفیف منظور نمایند %3وصول حق بیمه تمام مدت بصورت نقد و یکجا حداکثر 

۱۰۷  

 



 .کل حق بیمه تجاوز نماید %30این تبصره نمیتواند از حداکثر  موضوع
 

 .یا بطور مجزا بیمه میشوند, اعمال خواهد شد "نرخهاي موضوع این آیین نامه براي ساختمان و محتویات آن که تواما -6ماده 
 

 .نها یکسال باشدنرخهاي مقرر در این آیین نامه براي بیمه نامه هایی قابل اعمال میباشد که مدت آ -7ماده 

  :حق بیمه بیمه نامه هایی که مدت اعتبار آنها کمتر از یکسال باشد به شرح زیر تعیین میشود _تبصره 
  کمتر از پانزده روز تا پانزده روز  حق بیمه ساالنه 12%
  بیش از پانزده روز تا یکماه  حق بیمه ساالنه 20%
  ماهبیش از یکماه تا دو    حق بیمه ساالنه 30%
 بیش از دو ماه تا سه ماه   حق بیمه ساالنه 40%
 بیش از سه ماه تا چهار ماه   حق بیمه ساالنه 50%
 بیش ازچهار ماه تا پنج ماه   حق بیمه ساالنه 60%
 بیش از پنج ماه تا شش ماه  حق بیمه ساالنه 70%
  بیش از شش ماه تا هفت ماه   حق بیمه ساالنه 75%
  بیش از هفت ماه تا هشت ماه  حق بیمه ساالنه 80%
  بیش از هشت ماه تا نه ماه  حق بیمه ساالنه 85%
 بیش از نه ماه تا ده ماه  حق بیمه ساالنه 90%

 بیش از ده ماه  حق بیمه ساالنه 100%
واقع شده اند تعیین گردیده است . در  نرخهاي مقرر در این آیین نامه براي موارد بیمه أي که خارج از مناطق تراکم خطر -8ماده  

 .صورتیکه مورد بیمه در یکی از مناطق ششگانه تراکم خطر واقع شده باشد نرخ بیمه به میزان مندرج در جدول زیر افزایش مییابد

  6  5  4  3  2 1  مناطق تراکم خطر   

  15 30  75  60  75  100   )اضافه نرخ (درصد 

ایران موظف است مناطق تراکم خطر شهرهاي درجه یک کشور را مشخص و به شرکتهاي بیمه ابالغ  بیمه مرکزي -1تبصره   
 .نماید

 
 .اضافه نرخ موضوع این ماده شامل بیمه ساختمانهاي مسکونی نمی باشد -2تبصره 

 
نامه نیستند مگر در موارد  موسسات بیمه مجاز به صدور بیمه نامه آتش سوزي با نرخی کمتر از نرخهاي مقرر در این آیین -9ماده 

 . خاص و باجلب موافقت قبلی بیمه مرکزي ایران
 

در مواردیکه نرخ بیمه در این آیین نامه تعیین نشده است موسسات بیمه موظفند پس از جلب موافقت بیمه مرکزي  -10ماده 
 .ایران در مورد نرخ به صدور بیمه نامه مبادرت نمایند

 
موظف است پس از تعیین نرخ , موضوع را همزمان جهت اطالع و اجرا به کلیه موسسات بیمه اعالم بیمه مرکزي ایران  –تبصره 

 .نماید

۱۰۸  

 



 
موسسات بیمه موکلفند در مواردي که موضوعات مختلفی را که داراي نرخهاي جداگانه أي در تعرفه میباشد و در یک  -11ماده 

مذکور از نظر فنی قابل تفکیک باشد, سرمایه , نرخ و حق بیمه هر  در صورتیکه موضوعات ,بیمه نامه تحت پوشش قرار میدهند 
 .موضوع را در بیمه نامه مربوطه بصورت تفکیکی درج نمایند

 
موسسات بیمه در مورد خطراتی که قابل تفکیک نیستند مجاز به صدور بیمه نامه هاي جداگانه نمیباشند , مگر با نرخ  -12ماده 

 .نامه در بیمه نامه دیگر . حداقل نرخ یکسان قابل اعمال مربوط به خطرناکترین ریسک میباشدیکسان و درج شماره هر بیمه 
 

نرخهاي موضوع این آیین نامه با توجه به پرداخت خسارت تا سقف سرمایه مندرج در بیمه نامه در طول اعتبار آن پیش  -13ماده 
 .ه میزان خسارت تقلیل می یابدبینی شده است. بنابر این در صورت وقوع خسارت سرمایه بیمه ب

 
 .به موجب این ماده صرفنظر نمایند %5شرکتهاي بیمه میتوانند بدون دریافت حق بیمه مجدد از تقلیل سرمایه تا  –تبصره 

 
در صورتیکه مورد بیمه بعلت حادثه أي غیر از تحقق خطرات بیمه شده از بین برود و یا بطور کلی موضوع کلی موضوع  -14ماده 
 .منتفی شود, حق بیمه مدت قبل از انتفاء خطر بطور روز شمار محاسبه خواهد شد خطر

 
 :حداقل نرخ خطرات اضافی که بانضمام بیمه نامه آتش سوزي صادر میگردد بشرح زیر تعیین میشود -15ماده 

 نرخ درهزار خطرات

 : زلزله و آتشفشان -1
 

 1 در مناطق زلزله خیز شدید -1/1

 5/0 زلزله خیز خفیفدر مناطق  -2/1

 2/0 سیل و طغیان آب دریاها و رودخانه ها -2

 15/0 طوفان و گرد باد و تند باد -3

 2/0 ریال 5ر000ترکیدگی لوله آب (حداقل فرانشیز  -4

 2/0 ضایعات ناشی از برف و باران -5

 : سقوط هواپیما , هلیکوپتر و یا قطعات آن -6
1/0 

 ) کیلومتري فرودگاه 5مناطق نزدیک به فرودگاه (شعاع  -1/6

 05/0 مناطق دور از فرودگاه -2/6

آشوب ,بلوا , اعتصاب , قیام , اغتشاش داخلی و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی (نسبت به مورد از بیمه مرکزي  -7
 ).ایران استعالم نرخ گردد

 
ارزش مورد بیمه سرمایه قابل افزایش بوده که میبایستی تحت عنوان هزینه  %20هزینه پاکسازي :در این مورد حداکثر تا  -8

 .نرخ بیمه مورد بیمه نسبت به آن اعمال گردد %50پاکسازي در بیمه نامه درج و حداقل 
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 برخورد جسم خارجی -9 درهزار 0,01 

 : شکست شیشه -10  درهزار 20 

 
ریال کمتر نخواهد بود کسر خواهد  25ر000مبلغ بیمه شده که در هر حال از  %10از هر خسارت شکست شیشه حداقل معادل 

 .شد
 

 .نسبت به مورد از بیمه مرکزي ایران استعالم نرخ گردد -عدم النفع ناشی از آتش سوزي  -11
 

 درهزار 1ظروف تحت فشار صنعتی  -12
 

 مناطق زلزله خیز شدید و خفیف توسط بیمه مرکزي ایران تعیین و اعالم خواهد شد –تبصره 

  .براي موسسات بیمه الزم االتباع میباشد 1/1/1371مقررات این آیین نامه از تاریخ -16ماده 
 شرایط بیمه ظروف تحت فشار صنعتی

 اول تعاریف
 ظروف تحت فشارصنعتی عبارت است از: -1
فهوم ماشین آالتی که براثر فعل و انفعالت ناشی از نیروي بخار و یا سایر عوامل نیروزا، بخار مرطوب و یا دیگ بخار به م -1/1

 خشک را جهت استفاده در صنایع تولید مینماید
 ظروفی که منظور نگهداري مواد و یا کارهاي تحت فشار، در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد -1/2

 متهاي زیر میباشدظروف تحت فشار صنعتی شامل قس
 دستگاه اصلی _الف
 اجزاء و قطعاتی که بدون وجود دریچه هاي سوپاپ قطع کننده به دستگاه اصلی متصل میباشد _ب 
قطعات فلزي ، درجات فشارآب و اتصاالتی که آنها را به دستگاه اصلی وصل میکند حتی اگر این قطعات و اتصاالت بوسیله  _ج 

 اجزاء ثابت جدا شده باشد دریچه سوپاپهاي اطمینان از
ترکیدن و تالشی ،بمفهوم تغییر شکل ناگهانی وخطرناك ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه است که در اثر فشار نیروي بخار  -2

 و یا سایر عوامل نیروزا ایجاد شود
 دوم خسارت قابل تامین 

از ترکیدن و تالشی این ظروف باشد با رعایت مفاد  این بیمه خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه را که ناشی
 .بیمه نامه ، تعاریف فوق و مفاد مندرج زیر جبران میماند

 سوم سایر شرایط 
بیمه گر میتواند بازدید و بررسیهاي دوره اي را ازظروف تحت فشار صنعتی موضوع این بیمه نامه انجام دهدبیمه گذار مکلف  -1

ید و بررسیهاي دوره اي مزبور فراهم نموده و دستورات و ضوابط ایمنی توصیه شده از طرف بیمه گر است تسهیالت الزم جهت بازد
 را رعایت نماید

فشار یا بار بر روي سوپاپهاي اطمینان نباید از میزان مجاز مقرر شده در حد استاندارد تجاوز نماید، مگر آنکه توافق دیگري بین  -2
 طرفین بعمل آمده باشد

بیمه گذار بخواهد اصالحات و یا تغییراتی در ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه بعمل آورد و یا قطعات و ادواتی را به  چنانچه -3
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 ظروف مزبور اضافه و یا از آن جدا نماید میبایست مراتب را به بیمه گر اطالع دهد
 
 

 1/25آیین نامه شماره 

 تعرفه بیمه آتش سوزي وخطرات اضافی
 25مقررات مکمل آئین نامه 

 
 تصویب نمود 28/11/70شورایعالی بیمه درجلسه مورخ 

 
 .حذف گردد 36ردیف  "ضمیمه شماره پنج "پودر آلومینیوم از فهرست مواد شیمیایی بسیار خطرناك 

 
ت موارد بیمه حذف شود و در فهرس 369901موضوع کد  "ضمیمه شماره یک"کارخانه پنبه نسوز از فهرست موارد بیمه صنعتی 

 .درهزار قرار گیرد 7/0با نرخ  2در طبقه  "ضمیمه شماره دو"غیر صنعتی 

 2/25آیین نامه شماره 
 

 . راجع به تعرفه بیمه آتش سوزي و خطرات اضافی 25مقررات مکمل آیین نامه شماره 
 
 

 :به شرح زیر اصالح شود 25آیین نامه شماره  4تصویب نمود که ماده  14/10/1371شورایعالی بیمه در جلسه مورخ 
 

 3/0حداقل نرخ بیمه بیمه نامه آتش سوزي ساختمانهاي مسکونی که شامل خطرات آتش سوزي, صاعقه و انفجار است – 4ماده 
 .درهزار می باشد و براي خطرات اضافی نرخهاي موجود در تعرفه آتش سوزي اعمال میگردد

 3/25آیین نامه شماره 

 راجع به تعرفه بیمه آتش سوزي و خطرات اضافی 25ره مقررات مکمل آیین نامه شما
 

شورایعالی  25آئین نامه شماره  15شوراي عالی بیمه حداقل نرخ خطر زلزله موضوع بند یک ماده  24/3/1373در جلسه مورخ 
آجري , اسکلت فلزي , بتون , طراحی و محاسبه و اجرا طبق آیین نامه شماره  )سنتی قدیمی)بیمه اصالح وبراي ساختمانها گلی 

 :و یا محتویات آنها واقع در شهرهاي مختلف کشور به شرح زیر به تصویب رسید 2800

تقسیم بندي و نرخ حق بیمه مناطق مختلف براساس 
 شدت و ضعف خطر زلزله به سرمایه درهزار

نوع  نوع نرخ و درجه
 مصالحساختمان و 

 ردیف

5 4 3 2 1 
   

 1 ) گلی (سنتی قدیمی 1 1/1 2/1 5/1 8/1

 2  آجري 8/0 9/0 1 4/1 6/1

 3  اسکلت فلزي 6/0 7/0 8/0 1/1 4/1
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 4  بتون 4/0 5/0 6/0 8/0 1

8/0 6/0 4/0 3/0 2/0 
طراحی ومحاسبه واجرا 

  2800طبق آیینامه 
5 

 :شرایط

درصد سرمایه اصلی بیمه شده در  80مبلغ بیمه شده با توجه به نرخهاي تعیین شده نبایستی کمتر از  
  .بیمه نامه آتش سوزي باشد

 1 

 15درصد و براي غیر مسکونی 5مسکونی  حداقل سهم بیمه گذار از جبران هر خسارت براي اماکن 
 : تخفیفات زیر برخوردار خواهد بودافزایش دهد از  درصد بوده و در صورتی که این میزان را

 2 

 
 میزان سهم بیمه گذار از هر خسارت میزان تخفیف در حق بیمه

 20% 25% 

 45%  40% 

 65%  605 
 

  

باشد قبل از صدور بیمه نامه بایستی نرخ و  در صورتی که سرمایه بیمه نامه متجاوز از یک میلیارد ریال
  .استعالم گردد شرایط آن از بیمه مرکزي ایران

3  

موافقت بیمه مرکزي ایران نسبت به  موسسات بیمه در صورت تمایل بیمه گذار می توانند پس از جلب
 .اقدام نمایند صدور بیمه نامه با نرخ و شرایط دیگري

 
  .الزم االجرا می باشد 1/7/1373این مصوبه از تاریخ 

4  

  5  .استان کشور به همراه راهنماي کد شهرستانها 25زلزله به تفکیک شهرستانهاي  )میزان ( ریسک 

 نام استان: آذربایجان شرقی  
   

  شهرستان  شماره کد  میزان ریسک 

 2  B2  اهر 

 4  B10  بستان آباد 

 2  B4  بناب 

 4  B3  تبریز 

 4  B7  سراب 

 4  B11  شبستر 

 2  B3  کلیبر 

 2  B4  مراغه 
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 3  B1  مرند 

 4  B6  میانه 

 4  B9  هریس 

 2  B5  هشترود 

 نام استان : آذربایجان غربی

 شهرستان شماره کد  میزان ریسک 

 3  A4  ارومیه 

 1  A12  بوکان 

 4  A6  پیرانشهر 

 1  A10  تکاب 

 5  A2  خوي 

 3  A7  سردشت 

 5  A3  سلماس 

 1  A9  شاهین دژ 

 4  A1  ماکو 

 1  A8  مهاباد 

 1  A11  میاندوآب 

 2  A5  نقده 

 نام استان:اردبیل  

  شهرستان    شماره کد میزان ریسک

4 C5 اردبیل  

3 C2 بیله سوار 

3 C1 پارس آباد 

4 C6 خلخال  

3 C3 گرمی   

2 C4 مشگین شهر 

 نام استان: اصفهان 

 شهرستان  شماره کد   میزان ریسک

   Q3  اردستان 
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 3  Q13  اصفهان 

 1  Q5  برخوارومیمه 

 1  Q12  خمینی شهر 

 1  Q7  خوانسار 

 1  Q15  سمیرم 

 2  Q8  فریدن(داران( 

 1  Q10  فریدون شهر 

2   Q11  فالورجان 

1  Q9 قمشه  

3  Q1 کاشان  

1  Q6 گلپایگان  

1  Q14 لنجان  

1  Q16 مبارکه  

3  Q4 نائین  

1  Q17 نجف آباد  

3  Q2 نطنز  

 نام استان: ایالم 

  شهرستان     شماره کد  میزان ریسک

4  O1 ایالم   

3  O5 دره شهر  

3  O4 دهلران  

3  O2 شیروان و جرداول  

2  O3 مهران   

 نام استان: باختران 

  شهرستان     شماره کد  میزان ریسک

4  K2 اسالم آبادغرب  

4  K6 باختران  

3  K9 پاوه   

3  K1 جوانرود  
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4 K3 سرپل ذهاب   

4  K7 سقز  

3  K4 قصر شیرین  

3  K8 کنگاور  

4  K5 گیالن غرب  

 نام استان: بوشهر 

  شهرستان   شماره کد  میزان ریسک

3  U3 بوشهر   

3  U4 تنگستان(اهرم(  

3  U2 دشتستان   

3  U5 دشتی  

3  U6 دیر   

3  U7 کنگان  

5  U1 گناوه  

 نام استان: بویر احمد و کهکیلویه 

  شهرستان   شماره کد  میزان ریسک

4  S2 بویر احمد    

5  S1 کهکیلویه  

5  S3 گچساران   

 نام استان:تهران 

 شهرستان    شماره کد  میزان ریسک

5  J2 هرند 

5  J10 دماوند 

5  J5 ري   

5  J8 ساوجبالغ 

5  J3 شمیرانات 

5  J9 شهریار 

5  J7 قم 

5  J1 کرج 
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5  J6 ورامین 

5  J4 کهریزك 

    نام استان: چهارمحال و بختیاري  

  شهرستان   شماره کد میزان ریسک

3  R5 اردل  

3 R3 بروجن   

2 R2  شهرکرد   

3 R1  فارسان  

3 R4  لردگان  

 نام استان: خراسان 

  شهرستان شماره کد میزان ریسک

4 H2  اسفراین     

5 H1  بجنورد  

3  H18  بیرجند    

3 H13  تایباد 

3 H10  تربت جام  

5 H11  تربت حیدریه  

3 H9  چناران  

5 H20  خواف 

3 H6  درگز 

4 H5  سبزوار 

3 H21  سرخس 

5 H3  شیروان  

5 H17  طبس 

5 H16  فردوس  

4 H15  قائنات 

5 H4  قوچان  

5 H12  کاشمر 

5 H14  گناباد 
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3 H7  مشهد 

3 H19  نهبندان 

4 H8  نیشابور 

    نام استان: خوزستان

  شهرستان    شماره کد میزان ریسک

1 P11  آبادان     

3 P1  اندیمشک   

3  P5  اهواز   

4 P7  ایذه  

4 P14  باغ ملک  

1 P12  بندرماه شهر 

5 P13  بهبهان  

1 P10  خرمشهر 

3 P15  دزفول 

2 P6  سوسنگرد  

4 P8  رامهرمز 

1 P9  شادگان  

3 P2  شوش 

4 P4  شوشتر 

4 P3  مسجدسلیمان 

 نام استان: زنجان 

 شهرستان    شماره کد میزان ریسک

2 E3 ابهر   

5 E4 تاکستان  

1 E2 خدابنده  

4 E1 زنجان 

5 E5 قزوین 

 نام استان: سمنان  

 شهرستان    شماره کد میزان ریسک
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4 I2 دامغان   

4 I3 سمنان  

4 I1 شاهرود 

4 I4 گرمسار 

 نام استان: سیستان و بلوچستان  

 شهرستان    شماره کد  میزان ریسک

3 Y4 ایرانشهر  

4 Y7 چابهار 

4 Y3 خاش  

4 Y1 زابل 

4 Y2 زاهدان 

4 Y5 سراوان 

4 Y6 نیک شهر 

 نام استان: فارس  

 شهرستان    شماره کد میزان ریسک

4 T13 آباده    

3 T11 استهبان  

2 T2 اقلید 

4 T9 جهرم 

3 T1 داراب 

4 T4 سپیدان 

4 T7 شیراز 

3 T10 فسا 

5 T8 فیروز آباد 

4 T6 کازرون 

4 T14 الر 

4 T15 المرد 

2 T3 مرودشت 

5 T5 ممسنی 
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2 T12 تبریز 

 نام استان: کردستان  

 شهرستان    شماره کد میزان ریسک

2 D1 بانه    

1 D5 بیجار 

2 D2 سقز 

1 D3 سنندج 

1 D6 قروه 

3 D4 مریوان 

 نام استان: کرمان  

 شهرستان    شماره کد  میزان ریسک

2 X6 بافت   

4 X8 بم 

2 X9 جیرفت  

4 X2 رفسنجان   

3 X1 زرند 

2 X4 سیرجان 

3 X3 شهربابک 

5 X7 کرمان 

3 X10 کهنوج 

4 X5 مشیز 

 نام استان: گیالن  

  شهرستان    شماره کد میزان ریسک

3  F1  آستارا    

4 F9  آستانه اشرفیه 

5 F3  بندرانزلی   

4  F2  طالش 

4 F7  رشت  
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5 F8  رودبار 

4 F6  رودسر 

5 F4  صومعه سرا 

5 F5  فومن  

4 F10  الهیجان  

4 F11  لنگرود 

 نام استان: لرستان 

  شهرستان     شماره کد   ریسک میزان

4 N3  الیگودرز   

4  N2  بروجرد  

4 N1  خرم آباد  

4 N5  دلفان  

4 N2  درود 

4 N4  کوهدشت  

 نام استان: مازندران 

  شهرستان    شماره کد میزان ریسک

4 G5  آمل     

4  G6  بابل   

4  G16  بابلسر    

3 G12  بندرترکمن 

4 G10  بهشهر 

4 G2  تنکابن  

4 G1  رامسر 

4 G9  ساري 

4 G8  سوادکوه  

4 G14  علی آباد 

4 G7  قائم شهر 

4 G11  کردکوي 

4 G13  گرگان  
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4 G17  گنبدکاووس 

4 G15  مینو دشت  

4 G4  نور 

4 G3  نوشهر 

    نام استان: مرکزي    

  شهرستان     شماره کد   میزان ریسک

1  K3  آشتیان     

1  K4  اراك   

2  K2  تفرش    

1 K6  خمین  

1 K8  دلیجان  

5 K1  ساوه  

1 K5  سربند 

1 K7  محالت  

    نام استان: هرمزگان

  شهرستان    شماره کد میزان ریسک

4  V2  بندرعباس     

4 V1  بندرلنگه    

4 V4  جاسک  

5  V6  رودان 

4 V5  قشم  

5 V3  میناب  

   استان: همدان نام

  شهرستان    شماره کد میزان ریسک

1  L6  اسدآباد    

4 L2  تویسرکان     

1  L1  کبوترآهنگ  

1  L3  مالیر 

4 L4  نهاوند 

۱۲۱  

 



1  L5  همدان   

   نام استان: یزد 

  شهرستان    شماره کد میزان ریسک

3  W1  اردکان     

3  W5  بافق     

3  W3  تفت 

4 W4  مهریز 

3  W6  میبد 

2  W2  یزد 

 1/3/25نامه شماره  آیین

 نامه حداقل نرخ حق بیمه خطر زلزله اصالح آیین
 

نامه  اصالح آئین 4/6/1387گري، در جلسه مورخ  قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17ماده  4بیمه در اجراي بند  عالی شوراي
 :را به شرح زیر تصویب نمود 3/25شماره 

نامه به شرط شماره دو تغییر  حذف شود. براین اساس شرط شماره سه در این آئین 3/25نامه شماره  شرط شماره سه در آئین
 .خواهد کرد

 4/25  شماره  نامه  آئین

  25  شماره  نامه آیین  مکمل  مقررات
 ) سوزي آتش  بیمه  تعرفه (

 
 :مقررنمود 28/8/1380  مورخ  در جلسه  گري  و بیمه  ایران  مرکزي  بیمه تاسیس  قانون 17  ماده 4بند   در اجراي  بیمه  عالی  شوراي
 یابد می  درصد کاهش  ده  میزان  به ، انفجار و صاعقه سوزي آتش  بیمه  مصوب  نرخهاي  حداقل

 5/25  شماره  نامه آیین

  اضافی  و خطرات  وزيس  آتش  بیمه  تعرفه  به  راجع 25  شماره  نامه آیین  مکمل  مقررات
 

موارد زیر را  18/4/1381  مورخ در جلسه  گري و بیمه  ایران  مرکزي  بیمه  تأسیس  قانون 17  ماده 4بند   در اجراي  بیمه  عالی  شوراي
 :نمود  تصویب

 :شود  زیر اصالح  شرح  به 25  شماره  نامه  آیین 5  ـ ماده  الف
  سال  از پنج  اعتبارآنها بیش مدت   که  مسکونی  ساختمانهاي  سوزي آتش  هاي نامه  بیمه  تواند براي می  ایران  مرکزي  بیمه - 5  ماده
  تورم  و نرخ  بانکی  بلندمدت  هاي  سود سپرده با نرخ  نقد و یکجا متناسب  صورت  به  مدت  تمام  بیمه  حق  وصول  درصورت  است

 .نماید  و اعالم  تعیین  هر سال  را در ابتداي  مناسب  تخفیف
 .گردد  اضافه25/ 3شماره  نامه  آیین 4بند   به  زیر ذیل  شرح  به  اي ـ تبصره  ب

۱۲۲  

 



  و نرخ  راسآ تعیین  مسکونی  ساختمانهاي خطر زلزله  ریسک  بندي ، طبقه خاص  هاي  تواند در مورد طرح می  ایران  مرکزي  : بیمه تبصره
 .نماید  را اعالم  مناسب

  اصلی  درصد سرمایه 80کمتراز   نبایستی  شده  تعیین  هاي  نرخ  به  باتوجه  شده  بیمه  مبلغ 3/25  شماره  نامه  شرایط آیین )1بند ( ـ  ج
 .گردد  حذف 25 /3شماره  نامه باشداز شرایط آیین  سوزي  آتش  نامه در بیمه  شده  بیمه

 )6/25(آیین نامه شماره 
 اي موارد بیمه غیر صنعتی تعرفه بیمه خطر زلزله بر

 
تعرفه بیمه  6/5/1383گري در جلسه مورخ  قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17ماده  3شوراي عالی بیمه در اجراي بند 

را به شرح زیر تصویب و مقرر نمود آیین  25آیین نامه شماره  2خطر زلزله براي موارد بیمه غیر صنعتی مذکور در ضمیمه شماره 
 .هاي صنعتی مورد استفاده قرار گیرد صرفاً براي موارد بیمه 3/25نامه شماره 

 :شود حداقل نرخ حق بیمه به تفکیک نوع ساختمان و منطقه خطر به شرح زیر تعیین می.1

مناطق زلزله خیز 
 شدید

مناطق زلزله خیز 
 خفیف

 نوع ساختمان

 در هزار 2/0 در هزار 4/0
طراحی، محاسبه و اجرا طبق آیین نامه 

2800 

 اسکلت فلزي یا بتون در هزار 4/0 در هزار 7/0

 گلی و آجري در هزار 8/0 در هزار 2/1

شود که از مبلغ خسارت قابل پرداخت  گذار از جبران هر خسارت، معادل یک درصد مبلغ بیمه شده تعیین می حداقل سهم بیمه.2 
 .شدکسر خواهد 

 
خیز شدید شامل شهرستانهاي با میزان  و مناطق زلزله 3و 2، 1خیر خفیف شامل شهرستانهاي با میزان ریسک  مناطق زلزله .3

 .شود تعیین می 3/25نامه شماره  براساس جداول ضمیمه آیین 4و 5ریسک 
 
مرکزي ایران با نرخ و شرایط دیگري بیمه نامه توانند پس از جلب موافقت بیمه  گذار می هاي بیمه در صورت تمایل بیمه شرکت .4

 صادر نمایند.
 
 

 26آیین نامه شماره 
 شرایط عمومی بیمه نامه هزینه هاي بیمارستانی و جراحی

 
ماده و  32قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري آیین نامه زیر را که مشتمل بر  17ماده  4شوراي عالی بیمه در اجراي بند 

توسط شرکتهاي بیمه به مرحله اجراء  26/11/1370تصویب نمود که از تاریخ  1370/ 23/10تبصره است در جلسه مورخ  3
 :درآید

 
 کلیات –فصل اول 

۱۲۳  

 



 
 :اساس قرارداد – 1ماده 

 
ذار (که جزء و پیشنهاد کتبی بیمه گ 1316این بیمه نامه بین بیمه گر و بیمه گذار براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال 

 .تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین میباشد )الینفک بیمه نامه میباشد
 

آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده باید به بیمه گذار قبل از صدور بیمه نامه اعالم گردد و 
یکه بیمه شده و بیمه گذار شخص واحد نباشد , رضایت کتبی در صورت .موارد اعالم شده جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمیگردد

 .بیمه شده و در مورد بیمه شده ایکه اهلیت قانونی نداشته باشد موافقت ولی یا قیم او ضروري است , و گرنه بیمه نامه باطل است
 

 : تعاریف
 

ه میتوانند داشته باشند با مفاهیم زیر مورد تعاریف و اصطالحات مذکور در این بیمه نامه صرفنظر از هر معنی و مفهوم دیگري ک
 .استفاده قرار گرفته اند

 
 بیمه گر -2ماده 

 
بیمه گر شرکت بیمه ایست که مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران هزینه هاي بیمارستانی و جراحی ناشی از 

 .حوادث احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه بعهده میگیرد
 

 بیمه گذار -3ماده 
 

بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که مشخصات نامبرده در این بیمه نامه ذکر گردیده و پرداخت حق بیمه را تعهد 
 .مینماید

 
 بیمه شده -4ماده 

 
قاد بیمه شده شخص حقیقی است که احتمال وقوع حادثه یا بیماري منجر به بستري شدن خود یا اعضاء خانواده او موجب انع

 .قرارداد بیمه میگردد
 

 .خانواده:منظورازخانواده عبارت ازسرپرست خانواده وافرادتحت تکفل او-تبصره
 

 حق بیمه -5ماده 
 

 .حق بیمه وجهی است که بیمه گذار در مقابل تعهدات بیمه گر میپردازد
 

 تعهد بیمه گر -6ماده 
 

تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه طبق شرایط این بیمه نامه به تعهد بیمه گر وجهی است که بیمه گر متعهد میگردد در صورت 

۱۲٤  

 



 .ذینفع بپردازد
 

 حادثه  -7ماده 
 

 .حادثه موضوع این بیمه عبارتست از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده باشد
 

 : بیماري – 8ماده 
 

 .جسمی و اختالل در اعمال طبیعی اعضاء و جهاز مختلف بدن بر طبق تشخیص پزشک بیماري عبارت است از هرگونه عارضه
 

 دوره انتظار -9ماده 
 

 .دوره انتظار مدتی است که در طول آن , بیمه گر تعهدي به جبران هزینه ها ي مربوطه ندارد
 

 :) سهم خسارت عهده بیمه گذار (فرانشیز – 10ماده 
 

عبارت است از درصد معینی از هزینه هاي بیمارستانی و جراحی مشمول این بیمه که  )نشیز سهم خسارت عهده بیمه گذار (فرا
 .تامین آن به عهده بیمه شده یا بیمه گذار می باشد

 
 :مدت بیمه نامه -11ماده 

 
آغاز و در ظهر روزي که بعنوان تاریخ شروع بیمه نامه قید گردیده است  12مدت این بیمه یکسال تمام شمسی است و از ساعت 

 .ظهر روز انقضاء بیمه نامه خاتمه میابد. مگر آن که بین طرفین به نحو دیگري توافق شده باشد 12ساعت 
 

 فصل دوم شرایط
 

 اصل حسن نیت -12ماده 
 

در بیمه گذار و بیمه شده مکلف اند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهاي بیمه گر کلیه اطالعات راجع به موضوع بیمه را 
 .اختیار بیمه گر قرار دهند

 
بر خالف واقع اظهار  "از اظهار مطلبی خودداري نمایند و یا عمدا "اگر بیمه گذار و بیمه شده در پاسخ به پرسش بیمه گر عمدا

وقوع  هیچگونه تاثیري در , بنماید , بیمه نامه باطل و بالاثر خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا بر خالف واقع اظهار شده
بیماري یا حادثه نداشته باشد . در اینصورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر میتواند مانده حق 

 .بیمه را نیز مطالبه نماید
 

یا از اظهار مطلبی خودداري نموده و  "تبصره : چنانچه معلوم شود هر یک از بیمه شدگان در پاسخ به پرسش بیمه گر عمدا
 .اظهارات خالف واقع نموده باشد, قرارداد بیمه نسبت به وي باطل است

 

۱۲٥  

 



 : هزینه هاي بیمارستانی و جراحی قابل پرداخت -13ماده 
 
 . هزینه هاي دوران بستري در بیمارستان -1
 
 .گردد منجر به بستري شدن بیمه در بیمارستان "هزینه آمبوالنس و سایر فوریتهاي پزشکی در صورتیکه نهایتا -2
 

 :حداکثر تعهدات سالیانه بیمه گر -14ماده 
 

 :حداکثر تعهد سالیانه بیمه گر براي هر یک از بیمه شدگان به شرح زیر میباشد
 
 . جراحی قلب , مغز و اعصاب , چشم و پیوند کلیه تا مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال -1
 
 . زایمان طبیعی و سزارین تا مبلغ سیصد هزار ریال -2
 
 .سایر موارد تا مبلغ یک میلیون ریال -3
 

 پرداخت حق بیمه – 15ماده 
 

بپردازد و قبض رسیدي که به مهر و امضاءبیمه گر رسیده باشد , اخذ نماید مگر اینکه  "بیمه گذار موظف است حق بیمه را نقدا
 .طرفین بنحو دیگري نسبت به پرداخت حق بیمه توافق نمایند

 
 :دوره انتظار -16ماده 

 
 .دوره انتظار فقط براي زایمان منظور میگردد و مدت آن پانزده ماه است

 
 :) میزان سهم خسارت عهده بیمه گذار (فرانشیز – 17ماده 

 
کلیه هزینه هاي تحت پوشش قابل پرداخت  %10این بیمه در هر مورد معادل  )میزان سهم خسارت عهده بیمه گذار (فرانشیز 

 .خواهد بود
 

 :استثنائات -18ماده 
 

 :هزینه بیمارستانی و جراحی در موارد زیر از شمول تعهد بیمه گر خارج میباشد
 
 .اعمال جراحی که بمنظور زیبایی انجام میگیرد , مگر این که ناشی از حادث باشد-1
 
 . سقط جنین مگر در موارد ضروري با تشخیص پزشک-2
 
 .بیماریهاي روانی مگر این که ناشی از حادثه باشد-3

۱۲٦  

 



 
 .ترك اعتیاد-4
 
 . خودکشی , قتل و جنایت-5
 
 . حوادث طبیعی مانند سیل , زلزله و آتشفشان-6
 
 . جنگ , شورش , انقالب , بلوا, اعتصاب , قیام , آشوب , کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی-7
 
 . فعل و انفعاالت هسته اي-8
 
 . روري به تشخیص پزشکاتاق خصوصی و همراه مگر در موارد ض -9
 

 )بیماریهاي فراگیر (اپیدمی -10
 

 . دندانپزشکی مگر جراحی فک , لثه و دندان ناشی از حادثه -11
 

 . نازایی مادرزادي -12
 

 . عقیم سازي -13
 

 . از بین بردن عیوب مادرزادي -14
 

 .زایمان براي فرزند سوم و بیشتر -15
 

 : بیمه مضاعف -19ماده 
 

بیمه شده داراي پوشش بیمه درمانی دیگري نیز باشد و از مزایاي آن بیمه استفاده نمایدو سهم بیمه گر درمانی  در مواردي که
 .گردد در اینصورت از بیمه شده فرانشیزي کسر نخواهد شد 17دیگر معادل و یا متجاوز از میزان فرانشیز موضوع ماده 

 
کمتر باشد میزان فرانشیز قابل پرداخت معادل مابه التفاوت سهم بیمه گر درمانی  17چنانچه میزان فرانشیز از درصد موضوع ماده 

 .خواهد بود 17دیگر و فرانشیز موضوع ماده 
 

 مقررات مختلف –فصل سوم 
 

بیمه شده در انتخاب هر یک از بیمارستانهاي کشور آزاد است و پس از پرداخت هزینه هاي مربوطه میبایستی  -20ماده 
مارستان را بانضمام نظریه پزشک و پزشکان معالج در خصوص علت بیماري و شرح معالجات انجام شده دریافت و به صورتحساب بی

 .بیمه گر تسلیم نماید
 

۱۲۷  

 



بیمه شده و یا بیمه گذار موظف است از زمان بستري شدن و حداکثر تا یک هفته پس از مرخص شدن از بیمارستان ,  -21ماده 
 .م نمایدمراتب را به بیمه گر اعال

 
سال میباشد و از آن به بعد بیمه گر میتواند با دریافت حق بیمه اضافی پوشش بیمه درمانی را  60حداکثر سن بیمه شده -22ماده 

 .ادامه دهد
 

در صورت فوت بیمه شده , افراد تحت تکفل وي تا پایان مدت قرارداد حداکثر یکسال از مزایا ي موضوع این بیمه نامه -23ماده 
 .ردار خواهند بودبرخو

 
بوسیله اظهارات کاذب و یا ارائه مدارك نادرست اقدام به دریافت وجوهی براي خود  "هر گاه ثابت شود که بیمه شده عمدا-24ماده 

و یا بیمه شدگان وابسته به خود نموده است در این حالت نام بیمه شده و یا بیمه شدگان وابسته به وي از لیست قرارداد بیمه 
ده و بیمه گر محق به دریافت وجوهی است که تحت هر عنوان بابت هزینه هاي درمانی به بیمه شده و یا بیمه شدگان خارج ش

 .وابسته به وي پرداخت نموده است
 

در صورتیکه ثابت شود بیمه شده در شروع قرارداد مبتال به بیماریهاي غیر قابل درمان بوده است , بیمه گر تعهدي به -25ماده 
 .هزینه هاي مربوط به آن بیماري نخواهد داشتجبران 

 
هزینه هاي بیمارستانی بیمه شدگانی که بعلت فقدان امکانات الزم در داخل کشور با تایید بیمه گر به خارج اعزام -26ماده 

 .میگردند, براسا س ضوابط این بیمه نامه پرداخت خواهد شد
 

 .نرخی خواهد بود که ارز مورد خریداري شده استتبصره : نرخ ارز در محاسبه و میزان خسارت معادل 
 

 : موارد فسخ بیمه نامه -27ماده 
 

 :بیمه گذار و بیمه گر میتوانند در موارد زیر اقدام به تقاضاي فسخ بیمه نامه نمایند
 

 موارد فسخ از طرف بیمه گر _الف 
 

 .گشت حق بیمه بصورت روز شمار محاسبه خواهد شدبیمه گر در موارد زیر میتواند بیمه نامه را فسخ نماید. در اینصورت بر
 
 . عدم پرداخت تمام یا قسمتی از حق بیمه و یا اقساط آن در موعد یا مواعد معین -1
 
هرگاه بیمه گذار سهوا و یا بدون سوء نیت مطالبی را اظهار نماید و یا از اظهار مطالبی خودداري کند بنحوي که در نظر بیمه  -2

 .تغییر داده و یا از اهمیت آن بکاهد گر موضوع خطر را
 
 . در صورت تشدید خطر موضوع بیمه نامه -3
 

 موارد فسخ از طرف بیمه گذار _ب 

۱۲۸  

 



 
بیمه گذار میتواند بیمه نامه را فسخ نماید در اینصورت بیمه گر حق بیمه تا زمان فسخ را براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه 

بیمه گذار مستند به یکی از دالیل زیر باشد که در اینصورت حق بیمه تا زمان فسخ بطور مینماید. مگر در مواردیکه فسخ توسط 
 .روز شمار محاسبه خواهد شد

 
 .انتقال پرتفوي بیمه گر -1
 
 .کاهش خطر موضوع بیمه و عدم موافقت بیمه گر با تعدیل حق بیمه -2
 
 .مشکالت پیش بینی نشده دیگر ترکیب گروهی خود را از دست بدهددر صورتیکه گروه بیمه شده, به علت توقف در کا ر و یا  -3
 

 نحوه فسخ  -28ماده 
 

در صورتیکه بیمه گر بخواهد بیمه نامه را فسخ نماید, موظف است موضوع را بوسیله نامه یا تلگرام و سایر وسایل مقتضی  –الف 
 .اتب به بیمه گذار , فسخ شده تلقی میگرددبطرف دیگر اطالع دهد. در اینصورت بیمه نامه یکماه پس از اعالم مر

 
بیمه گذار میتواند با تسلیم درخواست کتبی به بیمه گر تقاضاي فسخ بیمه نامه را بنماید . در اینصورت از تاریخ تسلیم  –ب 

فسخ  درخواست مزبور به بیمه گر بیمه نامه فسخ شده محسوب میشود . چنانچه در درخواست بیمه گذار تاریخ مشخصی براي
 .تعیین شده باشد , اثر فسخ از تاریخ اخیر خواهد بود

 
 موارد انفساخ بیمه نامه – 29ماده 

 
بوسیله اظهارات کاذب و یا ارائه مدارك نادرست اقدام به دریافت وجوهی براي خود و یا بیمه  "هر گاه ثابت شود که بیمه گذار عمدا

مورد از تاریخ اظهارات کاذب و یا ارائه مدارك نادرست منفسخ میگردد و در شدگان وابسته بخود نموده است, قرارداد بیمه حسب 
 .این مورد حق بیمه مدت منقضی شده براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه میشود

 
 مهلت پرداخت خسارت -30ماده 

 
آنها میزان خسارت وارده و  بیمه گر موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از تاریخ دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند بوسیله

 .حدود مسولیت خود تشخیص دهد, باید خسارات را تصفیه و پرداخت نماید
 

هزینه هاي بیمارستانی و جراحی ناشی از خطرات ذیل فقط با موافقت کتبی بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل  -31ماده 
  :پوشش است

 
 . قیام , آشوب , کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی جنگ , شورش , انقالب , بلوا, اعتصاب , –الف 

 
 . سیل , زلزله , آتش فشان و فعل و انفعاالت هسته اي –ب 
 

۱۲۹  

 



ورزشهاي رزمی و حرفه اي , شکار ، سوارکاري , قایقرانی , هدایت موتورسیکلت دنده اي , هدایت و یا سرنشینی هواپیماي  –ج 
, هدایت و یا سرنشینی هلیکوپتر , غواصی ,  )تجاري , هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی (مسابقه اي آموزشی , اکتشافی و غیر 

 . و هدایت کایت یا سایر وسائط پرواز بدون موتور )پرش با چتر نجات (بجز سقوط آزاد
 

 : کتبی بودن اظهارات -32ماده 
 

 .به آخرین نشانی اعالم شده وي ارسال گردد "با این بیمه نامه بایستی کتباهرگونه پیشنهاد و اظهار بیمه گذار و بیمه گر در رابطه 
 
 
 

 1/26اصالحیه آیین نامه شماره 
 

 .تصویب نمود 1/26انجام اصالحات زیر را در آیین نامه شماره  5/7/1378شورایعالی بیمه در جلسه مورخ 
 .حذف شود 16و  13مواد  –الف 
 :به شرح زیر اصالح شود 4ماده  –ب 

 : هزینه هاي قابل پرداخت -4ماده 
 هزینه هاي بیمارستانی ، درمانی و جراحی طی دوران بستري در بیمارستان -1
 .هزینه آمبوالنس و سایر فوریتهاي پزشکی در صورتیکه نهایتًا منجر به بستري شدن بیمه شده در بیمارستان گردد -2
 . شرایط خصوصی بیمه نامه هزینه هاي مربوط به پوششهاي اضافی توافق شده در -3

 :به شرح زیر اصالح گردد 6-12و  6-6بندهاي  –ج 
 .حوادث طبیعی مانند سیل ، زلزله و آتشفشان مگر اینکه در شرایط خصوصی به نحو دیگري توافق شده باشد 6-6

 .زایمان براي فرزند چهارم و بیشتر 12-6
 :اضافه شود 6به ماده  6-14متن زیر به عنوان بند 

دیوپتر یا بیشتر  5رفع عیوب انکساري چشم مگر در مواردي که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر نقص بینایی هر چشم  -14-6
 .باشد

 :به شرح زیر اصالح شود 12تبصره ذیل ماده  –ه 
 .نرخ ارز در محاسبه میزان خسارت معادل نرخ ارز واریز نامه اي خواهد بود –تبصره 

 
 .حات از اول آبان هزار و سیصد و هفتاد و هشت استتاریخ اعمال این اصال –و 
 

 

 27آیین نامه شماره 
 تعرفه بیمه هزینه هاي بیمارستانی و جراحی
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ماده و  8قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري آیین نامه زیر را که مشتمل بر  17ماده  4شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 : تصویب نمود 7/11/1370تبصره است در جلسه مورخ  3

را براساس  26موسسات بیمه مکلفند بیمه نامه هزینه هاي بیمارستانی و جراحی گروهی موضوع آیین نامه شماره  –ماده یک 
 .مقررات و نرخهاي تعیین شده در این آیین نامه صادر نمایند

 
 :زیر تعیین میگرددحداقل نرخ بیمه هزینه هاي بیمارستانی و جراحی گروهی به شرح  –ماده دو 

 
 . ریال در سال 24000حق بیمه براي گروههایی که در تهران متمرکز هستند براي هر نفر 

 
ریال  18000نخواهند براي هر نفر میتواند به  )سزارین  –تبصره : حق بیمه سالیانه براي گروههائی که پوشش زایمان (طبیعی 

 .کاهش یابد
 :شرکتهاي بیمه میتوانند با توجه به تعداد گروه بیمه شدگان تخفیفهاي زیرین را اعطاء نمایند –ماده سه 

  
 درصد تخفیف  تعداد گروه بیمه شدگان 

 %5 نفر  500الی  101

 %10 نفر  1000الی  501

 %15 نفر  4000الی  1001

 %20 و بیشتر 4001

تعداد گروه در مناطق جغرافیایی زیرین تخفیفهاي مشروحه در این  %75شرکتهاي بیمه میتوانند با توجه به تمرکز  –ماده چهار 
 .ماده را بعالوه تخفیفهاي منظور در ماده سه اعطا نمایند

 
 %10یا بیشتر آن در مرکز استان متمرکز هستند حداکثر  %75گروههایی که  –الف 

 
 %15یا بیشتر آن در مرکز شهرستان متمرکز هستند حداکثر  %75گروههایی که  –ب 
 

شرکتهاي بیمه باید براي گروههایی که اشتغال بکارهاي صنعتی داشته و در معرض خطر حادثه و یا امراض ناشی از کار  –ماده پنج 
 .دحق بیمه اضافی دریافت دارن %15قرار دارند عالوه بر حداقل حق بیمه مذکور در ماده دو حداقل 

 
درصد تعداد متشکله گروه بیشتر است باید اضافه حق بیمه  50شرکتهاي بیمه براي گروههایی که تعداد افراد اناث آن از-ماده شش
 .درصد عالوه برحداقل حق بیمه مذکور در ماده یک دریافت دارند 20اي معادل 

 
 .کاهش می یابد %10ق به تبصره : در صورتیکه هزینه هاي زایمان جز پوشش نباشد اضافه حق بیمه فو

 
توافق بیمه  "چنانچه بیمه گر بخواهد در پوششهاي بیمه اي موضوع این آیین نامه تغییراتی دهد, میبایست قبال –ماده هفت 

 . مرکزي ایران را در مورد نوع پوشش و یا حدود تعهد و میزان حق بیمه کسب نماید
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نفر میباشد و براي گروههاي کمتر از یکصد نفر پرسشنامه سالمتی تهیه و بیمه  50حداقل تعداد افراد گروه بیمه اي  –ماده هشت 
شدگان موظفند به کلیه سئواالت مطرح شده بدرستی پاسخ دهند. در صورتیکه تعداد افراد تحت پوشش در یک گروه کمتر از 

رخ و شرایط آن قبل از صدور بیمه نامه اخذ پنجاه نفر باشند, شرکت بیمه مکلف است توافق بیمه مرکزي ایران را در مورد صدور , ن
 . نماید

 از گروه بیمه شدگان تحت پوشش قرار گیرند %75تبصره : بمنظور جلوگیري از گزینش نامناسب بر علیه بیمه گر باید حداقل 
 1/27آیین نامه شماره 

 تعرفه بیمه نامه گروهی هزینه هاي بیمارستانی 
ماده  10قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري آیین نامه زیر را که مشتمل بر  17ماده  4شوراي عالی بیمه در اجراي بند 

 . تصویب نمود 28/8/1375است در جلسه مورخ 
را براساس مقررات و  1/26موسسات بیمه مکلفند بیمه نامه گروهی هزینه هاي بیمارستانی موضوع آیین نامه شماره  -1ماده 

 . این آیین نامه صادر نمایندنرخهاي تعیین شده در 
 

 : شرایط ، میزان تعهدات و حداقل حق بیمه هزینه هاي بیمارستانی بشرح زیر تعیین میگردد -2ماده

حداکثر تعهدسالیانه براي هربیمه 
 شده به ریال

حداقل حق بیمه 
 سالیانه به ریال 

حداقل حق بیمه 
 ماهانه به ریال 

2500000 32400 2700 

5000000 48000 4000 

7500000 60000 5000 

10000000 69000 5750 

 . سرمایه تعهدشده می باشد %20حداکثر تعهد جهت هزینه زایمان  2-1
 
 . هزینه هاي قابل پرداخت است% 10حداقل فرانشیز  2-2
 

و سهم بیمه گر درمانی در مواردي که بیمه شده داراي پوشش بیمه درمانی دیگري نیز باشد و از مزایاي آن بیمه استفاده نماید 
چنانچه سهم بیمه گر  .دیگر معادل و یا متجاوز از میزان فرانشیز مقرر گردد در اینصورت ازبیمه شده فرانشیزي کسر نخواهد شد

مزبور از درصد تعیین شده کمتر باشد میزان فرانشیز معادل مابه التفاوت سهم بیمه گر درمانی دیگر و فرانشیز موضوع این ماده 
 .د بود خواه

 
 . ماه می باشد 9دوره انتظار براي زایمان  2-3

 :شرکتهاي بیمه می توانند باتوجه به تعداد بیمه شدگان تخفیف هاي زیر را در حق بیمه منظور نمایند -3ماده 
 

 درصد تخفیف  تعداد بیمه شدگان 

 5 نفر 1000الی  501

۱۳۲  

 



 10 نفر 4000الی  1001

 15 نفر 10000الی  4001

 20 و بیشتر 10001

 %10از بیمه شدگان در خارج ا ز مراکز استانها سکونت داشته باشند حداکثر  %75شرکتهاي بیمه میتوانند در صورتیکه حداقل 
 .تخفیف اضافی عالوه بر تخفیفهاي مذکور در این ماده اعطا نمایند

 
شرکتهاي بیمه باید براي گروههایی که اشتغال بکارهاي صنعتی داشته و درمعرض خطرحادثه ویا امراض ناشی ازکار قرار  -4ماده 

 .حق بیمه اضافی دریافت دارند% 15حداقل  2دارند عالوه بر حداقل حق بیمه مذکوردرماده 
 

د متشکله گروه بیشتر است باید اضافه حق بیمه اي تعدا %50شرکتهاي بیمه براي گروههایی که تعداد افراد اناث آن از -5ماده 
 .دریافت دارند 2عالوه برحداقل حق بیمه مذکور درماده  %20معادل 

 
 .تخفیف درحق بیمه منظورخواهد شد %20درصورتیکه هزینه هاي زایمان جزء پوشش نباشد  -6ماده 

 
 حق بیمه اضافی -7ماده 

 
نرخ پایه  %10به ازاء هر سال بایستی  )شرایط عمومی  9ال باشد (موضوع ماده س 60در صورتیکه سن بیمه شده بیش از  -1/7

 . بعنوان حق بیمه اضافی منظور شود
 
 . می باشد %5حق بیمه اضافی حوادث طبیعی به استثناء زلزله حداقل  -2/7
 
 نواع اسکن ها،اضافه نمودن هزینه هاي پاراکلینیکی (شامل سونوگرافی ، ماموگرافی ، رادیوتراپی ، ا -3/7
 

تعهد سالیانه براي هر واحد  %20طی بیمه هزینه هاي بیمارستانی تا سقف حداکثر )ام ار اي ، الپاراسکوپی ، سنگ شکن کلیه 
 .حق بیمه براي هر نفر مجاز می باشد %10فرانشیز، با حق بیمه اي معادل  %15خانواده و حداقل 

 
نفر میباشد . در صورتیکه تعداد افراد تحت پوشش در یک گروه کمتر از پنجاه نفر  50حداقل تعداد افراد گروه بیمه اي  -8ماده 

 . باشد ، شرکت بیمه مکلف است توافق بیمه مرکزي ایران را در مورد نرخ و شرایط قبل از صدور بیمه نامه اخذ نماید
 
نفر کمتر نباشد می توانند بصورت گروهی از این پوشش  25ساکنان مجتمع هاي مسکونی در صورتی که تعداد آنها از  -1/8

 . استفاده نمایند
 
 از اعضاي گروه متقاضی بیمه تحت پوشش قرار گیرند %70بمنظور جلوگیري از گزینش نامناسب برعلیه بیمه گر باید حداقل  -2/8
. 
 

مبادرت به صدور بیمه نامه هزینه هاي  1/26شرکتهاي بیمه می توانند طبق شرایط عمومی موضوع آیین نامه شماره  -9ماده 
نفر نباشندبنمایند . دراین صورت بیمه شده ویا سرپرست خانواده  4بیمارستانی براي هر واحد خانواده مشروط برآنکه کمتر از 
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وه موظف است به کلیه سئواالت مطرح شده در پرسشنامه سالمتی که از طرف بیمه گر تهیه شده است بدرستی پاسخ دهد . عال
 .برآن بیمه گر می تواند در صورت نیاز، بیمه شدگان را مورد معاینه پزشکی قرار دهد

 
 .میلیون ریال می باشد 4موضوع این ماده  )عضو 4حداکثر تعهد سالیانه بیمه گر براي هر خانواده (با تعداد  -1/9
 

 .به میزان تعهد اضافه می گردد )%50حداکثر تا ( %25نفر باشد به ازاء هرنفر اضافی  4در صورتیکه تعداد اعضاء خانواده بیش از 
 
درصد هزینه هاي قابل پرداخت می باشد و در صورت استفاده  10و  15, 25حداقل فرانشیز براي سالهاي اول تا سوم بترتیب -2/9

 . محاسبه خواهد شد 2-2-1از بیمه درمانی دیگر، فرانشیز مزبور باتوجه به ماده 
 
 .ریال می باشد 48ر000سالیانه که می باید یکجا پرداخت شود براي هریک از اعضاء خانواده  حداقل حق بیمه -3/9
 
اما بیمه گر در موارد خاص می تواند از قبول عضوي  . تقاضاي پوشش براي کلیه اعضاء خانواده از طرف بیمه گذار الزامی است-4/9

 .دربیمارستان داشته باشد خودداري نمایداز خانواده که قبل ازصدور بیمه نامه نیاز به بستري شدن 
 

 در این ماده نیز صادق است 7-3و بند  3تخفیف مندرج در قسمت اخیر ماده 

چنانچه بیمه گر بخواهد در پوششهاي بیمه اي موضوع این آیین نامه تغییراتی دهد می بایست قبال توافق بیمه مرکزي - 10ماده
 . هد و میزان حق بیمه کسب نمایدایران را در مورد نوع پوشش ویا حدود تع

 ) جایگزین شد44آئین نامه شماره (2/27  شماره  نامه  آئین
 بیمارستانی  هاي هزینه   تکمیلی  بیمه  تعرفه

  است  ماده 8بر  مشتمل  زیر را که  نامه  آئین  گري  وبیمه  ایران  مرکزي  بیمه  تأسیس  قانون 17  ماده 4بند   در اجراي  بیمه  شورایعالی
 نمود  تصویب 5/7/1378  مورخ  در جلسه

  مقررات  را براساس 1/26  شماره  نامه  آئین  موضوع  بیمارستانی  هاي مازاد هزینه  گروهی  نامه  مکلفند بیمه  بیمه  مؤسسات -1  ماده
 صادر نمایند  نامه  آئین  در این  شده  تعیین  ونرخهاي

  شکن  سنگ  ونیزانواع  در بیمارستان  و جراحی  بستري  هاي هزینه  جبران  جهت  بیمه  حق  وحداقل  تعهدات  شرایط، میزان -2  ماده
زیر   باشند بشرح و... می  اجتماعی تأمین  ، سازمان همگانی  درمان  بیمه  سازمان  درمانی  هاي بیمه  پوشش  تحت  که  گروههائی  براي

   :میگردد  تعیین

 هانه درهزارحداقل نرخ حق بیمه ما
سقف تعهد سالیانه براي 

 هربیمه شده به میلیون ریال 
 ردیف

نسبت  0,5نسبت به مازادتعهد ردیف یک  0,7 1,4
  3نسبت به مازادتعهد ردیف  0,2 2مازادتعهد ردیف 

2/5 1 

 2 5الی  5/2بیش از

 3  10الی  5بیش از 

 4  20الی 10بیش از 

  اخذ پوشش  به  گذار مایل  بیمه  که  میباشد ودر صورتی  از آن  وجزئی  تعهد شده  درصد سرمایه 20 معادل  زایمان  هزینه  پوشش -2-1
 .دهد  درصد کاهش20 را تا میزان  سرانه  بیمه  حق  شده  تعیین  تعهدات  گر میتواند با حفظ سقف  نباشد، بیمه  زایمان
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 .میگردد  نفراعمال1000کمتر از   گروههاي  فقط براي  میباشد که  ماه 6  نزایما  از پوشش  استفاده  انتظار جهت  مدت -2-2
 
 اضافی  تعهدات -3
 
  ومغز استخوان  ،پیوندکلیه ، قلب) فقرات  ستون  استثناء دیسک  (به مغز واعصاب  جراحی  اعمال  تعهد، براي  سقف  افزایش -3-1

 مجاز میباشد  پایه بیمه  درصد حق 20  میزان  به  اضافی  بیمه  ،باحق شده  تعهد پذیرفته  حداکثر تا دو برابر مبلغ
 
  ، اکوکاردیوگرافی آرآي  ، ام  اندوسکوپی  ها ، انواع اسکن  ، انواع ، رادیوتراپی ، ماموگرافی سونوگرافی  شامل  پاراکلینیکی  هاي هزینه -3-2

حداکثر   با سقف )نباشد  چشم  انکساري عیوب  رفع  جهت  (چنانچه  انیها و لیزردرم ، شکستگی ختنه  شامل  مجاز سرپائی  و نیز اعمال
  بیمه  هر نفر قابل  مورد براي  در این  تعهد شده  درهزار مبلغ 8/0  معادل  اي بیمه  حق  بانرخ  شده  هربیمه  براي  سالیانه  تعهد پایه 10%
 .باشد می  شدن

 
  اي بیمه  حق  با نرخ  سالیانه تعهد پایه  میزان  حداکثر به )هزار نفر10  باالي  ا گروههاي(صرف  بدن  طبیعی  اعضاي  تهیه  هزینه -3-3

 باشد می  شدن  بیمه  هر نفر قابل  مورد براي  در این  تعهد شده  درهزار مبلغ 0,05  معادل
 
  بیمه  حق  درصدمجموع5  میزان  به  اضافی  یمهب  با حق ) استثناء زلزله  (به  طبیعی  خطرات  در مقابل  اي بیمه  پوشش  تعمیم - 3-4

   هرنفر مجاز است  ماهیانه
 
 باشد می سالیانه  تعهدات  گردد مازاد بر سقف می  پرداخت 3-3و  2-3  بندهاي   در اجراي  که  هایی  هزینه -3-5
 

 فرانشیز - 4  ماده
  اي بیمه  پوشش  ازمزایاي  شده  بیمه  که  در مواردي  مورد تعهد است  درمان  هاي درصد هزینه20  موارد معادل  فرانشیز در کلیه  حداقل

  در این  کمتر باشد که  شده  گر مزبور از درصدتعیین  بیمه  سهم  کسر نخواهد شد مگر اینکه  نماید فرانشیزي  استفاده  گر اول  بیمه
 .خواهد بود ماده  این  وفرانشیز موضوع  گر اول بیمه  سهم  التفاوت مابه  فرانشیز معادل  میزان  صورت

  تخفیفات -5  ماده
 
  :منظور نمایند  بیمه  زیر را در حق  هاي تخفیف  شدگان  تعداد بیمه  به  توانند باتوجه می  بیمه  شرکتهاي -1-5

 درصد تخفیف 
 تعداد بیمه شدگان 

 از الی

5 20000 4001  

10 100000 20001 

15 500000 100001 

  500001 به باال  20

  در حق  درصد تخفیف 5تواند  می  بیمه  شود شرکت  یکجا پرداخت  قرارداد بصورت  در ابتداي  هرسال  بیمه  حق  درصورتیکه -2-5
 .منظور نماید  بیمه
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  بیمه  شود شرکت در نظر گرفته  خانواده  تعهد براي  سقف  بعنوان 3و یا  2مواد   موضوع  حداکثر تعهد سالیانه  در صورتیکه -3-5
 منظورنماید  محدود شده  پوشش  بیمه  در حق  درصد تخفیف10تواند  می

   اضافی  بیمه  حق - 6ماده 

باشد با   تمام  سال 60از  آنها بیش  سن  را که  توانند افرادي می  بیمه  شرکتهاي
 نمایند  زیر بیمه  شرح به  اضافی  بیمه  حق  دریافت

6-1 -  

   اضافی  بیمه  حق %50دارند با   سن  سال 70  الی 60  بین  که  افرادي  براي
6-1-

1 - 

   اضافی  بیمه  حق %100دارند با   سن  سال 70از   بیش  که  افرادي  براي
6-1-

2 - 

   رراتسایر مق - 7ماده 

نفر 50 )1/26 شماره  نامه  آئین 3-2بند   (با رعایت  اي بیمه  تعداد افراد گروه  حداقل
نفر باشد،   کمتر از پنجاه  گروه  در یک  پوشش  تعداد افراد تحت  میباشد. درصورتیکه

از صدور   وشرایط قبل  را در مورد نرخ  ایران مرکزي  بیمه  توافق  است  مکلف  بیمه  شرکت
  .اخذ نماید  نامه  بیمه

7-
1 

  است  ذکر شده  نامه  آئین  در این  که  جز مواردي  سرپائی  درمان  هاي هزینه  پوشش  ارائه
 باشد مجازنمی

7-
2  

در کشور   درمانی  هاي هزینه  با افزایش  متناسب  تواند هرساله می  ایران  مرکزي  بیمه
 نماید  را تعدیل  بیمه  حق  نرخ،  رشته  در این  بیمه وعملکرد مؤسسات

7-
3  

  خود را به  صادره  هاي نامه  بیمه  وخسارت  بیمه  موظفند آمار حق  بیمه  شرکتهاي
  بیمه  یکبار به  ماه  وهر شش  تهیه  و پاراکلینیکی  ، زایمان بیمارستانی هاي هزینه  تفکیک

 نمایند  اعالم  ایران  مرکزي

7-
3-
1  

در   پیشنهادي  .اصالحات است1/27  شماره  نامه  آئین  جایگزین  هزاروسیصدوهفتاد وهشت  آبان  اول  از تاریخ  نامه  ینآئ  این - 8ماده 
 شرایط عمومی

 3/27آیین نامه شماره 
 

 مکمل آئین نامه تعرفه بیمه تکمیلی هزینه هاي بیمارستانی
 

 : اضافه شود 2/27آئین نامه شماره  7-2به بند 7-2-1تصویب نمودمتن زیربه عنوان بند 9/3/79شورایعالی بیمه درجلسه مورخ 
 
 .بیمه مرکزي ایران می توانددرمواردخاص باارائه پوشش هاي بیمه درمانی بانرخ وشرایط دیگري توافق نماید 1-2-7
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 28آیین نامه شماره 

 ) جایگزین گردیده است 57آیین نامه  -نمایندگی بیمه (ملغی شده 

 

 )نامه جایگزین آنها شد و مکملهاي آن ملغی و این آیین 18نامه شماره  آیین 9/6/71(در تاریخ 

 )جایگزین آنها شد 57نامه شماره  نامه و مکملهاي آن ملغی و آیین این آیین 17/7/87(در تاریخ 

نامه نمایندگی شرکتهاي بیمه  گري آیین قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17ماده  5شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 تصویب نمود: 9/6/1371تبصره است را در جلسه مورخ  13ماده و  37فصل،  3مشتمل بر 

 تعریف و شرایط نمایندگی بیمه -فصل اول

د شخصی است حقیقی یا حقوقی که با توجه به قوانین و شو نامه اختصاراً نماینده نامیده می نماینده بیمه که در این آیین -1ماده 
 نامه مجاز به عرضه خدمات بیمه اي به نمایندگی از جانب شرکت بیمه طرف قرارداد خواهد بود. مقررات و مفاد این آیین

 نمایند. نامه شامل نمایندگانی است که خدمات بیمه اي در داخل کشور عرضه می مقررات این آیین

 گردد. نامه از طرف شرکتهاي بیمه به اشخاص واجد شرایط اعطاء می ندگی بیمه طبق مقررات این آییننمای -2ماده 

گردد و بشرط ارائه اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره مالی نمایندگی، تمدید  نمایندگی بیمه براي مدت یکسال اعطا می -3ماده 
 خواهد شد.

 اشخاص، اموال و مسئولیت اعطا نمایندگی نماید. تواند در رشته هاي بیمه شرکت بیمه می -4ماده 

 اشخاص حقیقی متقاضی اخذ نمایندگی باید داراي شرایط زیر باشند: -5ماده 

 ایران. تابعیت دولت جمهوري اسالمی  -الف

 کشور. اعتقاد به اسالم و یا یکی دیگر از ادیان رسمی -ب

 دارا بودن حسن شهرت. -ج

 عدم اعتیاد به مواد مخدر. -د
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 نداشتن سوء پیشینه کیفري و همچنین نداشتن سابقه محکومیت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب. -هـ 

 یا معافیت دائم. داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی  -و

 دارا بودن حداقل مدرك دیپلم با دو سال سابقه کار مفید بیمه اي، یا حداقل لیسانس و یکسال سابقه کار مفید بیمه اي و یا -ز
 ماه کار مفید  6حداقل لیسانس در رشته بیمه و یا گرایش بیمه و 

 بیمه اي.

 موفقیت در آزمون بیمه مرکزي ایران. -ح

 شود. سایر شرایطی که از طرف شرکت بیمه ذیربط تعیین می -ط

 اشخاص حقوقی متقاضی اخذ نمایندگی باید داراي شرایط زیر باشند: -6ماده 

 مندرج در قانون تجارت تاسیس شده باشند.بصورت یکی از شرکتهاي  -الف

 حداقل سرمایه شرکت بالغ بر ده میلیون ریال باشد. -ب

 اساسنامه شرکت به تایید بیمه مرکزي ایران رسیده باشد. -ج

 موضوع شرکت طبق اساسنامه منحصراً مربوط به نمایندگی بیمه و خدمات مربوط به فعالیت بیمه اي باشد. -د

نامه داراي حداقل مدرك  این آیین 5کت باید عالوه بر شرایط مندرج در بندهاي الف، ب، ج، د، و، ح، ط ماده مدیر عامل شر -هـ 
 لیسانس بیمه و شش ماه سابقه کار مفید بیمه اي و یا حداقل لیسانس در سایر رشته ها و یکسال سابقه کار مفید بیمه اي باشد.

  

 هحقوق و تکالیف شرکت بیمه ونمایند -فصل دوم

شود  شرکت بیمه موظف است قرارداد و پروانه نمایندگی بیمه را طبق نمونه اي که توسط بیمه مرکزي ایران تهیه می -7ماده 
 تنظیم و صادر نماید.

شرکت بیمه مکلف است حداکثر یکماه پس از انعقاد قرارداد نمایندگی بیمه، یک نسخه رونوشت آنرا به بیمه مرکزي ایران  -8ماده 
روز  45نامه، مراتب را ظرف مدت  ارسال نماید. بیمه مرکزي ایران مکلف است در صورت مغایرت مفاد قرارداد با مقررات این آیین

 اقدام مقتضی به شرکت بیمه ذیربط ابالغ نماید. پس از وصول رونوشت قرارداد، جهت

نامه، وضعیت  شرکت بیمه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ تصویب این آیین -9ماده 
رداد نمایندگی بیمه نامه، قرا نامه منطبق نماید. در صورت عدم انطباق با شرایط این آیین نمایندگان فعلی خود را با شرایط این آیین

 مربوطه تمدید نخواهد شد.
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 باشد. نمی در مورد این دسته از نمایندگان حقیقی الزامی 5ماده  "ح"و  "ز"رعایت شرایط مقرر در بندهاي  -تبصره

ا شرکت بیمه مکلف است بخشنامه ها و دستورالعملهاي الزم در رابطه با فعالیت نمایندگی را بموقع به نماینده ی -10ماده 
 نمایندگان خود ابالغ نماید.

 شود، درج نماید. نامه اي که بنا به پیشنهاد او صادر می شرکت بیمه موظف است نام نماینده خود را در بیمه -11ماده 

گر و  نماینده مکلف است اطالعات الزم در باره بیمه مورد پیشنهاد، از جمله: نرخ، شرایط، استثنائات و تعهدات بیمه -12ماده 
 گذار ارائه نماید. ها و دستورالعملهاي مربوط به بیمه گذار را با رعایت بخشنامه هبیم

نامه موظف به  شدگان، شرکت بیمه و یا ذینفع بیمه گذاران، بیمه نماینده بمنظور تامین و تضمین حقوق و مطالبات بیمه -13ماده 
 باشد. تودیع تضمین به نفع شرکت بیمه مربوطه می

شود.  ضمین مذکور در این ماده متناسب با حجم کار هر نماینده به تشخیص شرکت بیمه مربوطه تعیین میمیزان ت -1تبصره 
 باشد. حداقل تضمین یاد شده به میزان پنج میلیون ریال می

 تعیین میگردد. نوع تضمین فوق و مدت آن به تشخیص شرکت بیمه ذیربط -2تبصره 

 گذاران مربوطه برساند. نمایندگی، مراتب را بنحو مقتضی باطالع بیمه شرکت بیمه مکلف است در صورت لغو -14ماده 

نماینده مسئول جبران خسارات مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از عمد، تقصیر، غفلت و یا قصور خود، کارکنان و  -15ماده 
حال مفاد این ماده نافی مسئولیت شرکت  باشد. در هر بازاریابهاي تابعه در رابطه با عملیات بیمه اي موضوع قرارداد نمایندگی می

 گذار نخواهد بود. بیمه در برابر بیمه

 باشد. پرداخت حق بیمه به نماینده در حکم پرداخت حق بیمه به شرکت بیمه می -16ماده 

به صندوق نماینده مکلف است حق بیمه دریافتی را اعم از وجه نقد یا چک حداکثر تا پایان وقت اداري روز دریافت،  -17ماده 
توانند در قرارداد نمایندگی بنحو دیگري  شرکت بیمه طرف قرارداد یا به حساب بانکی شرکت مزبور تحویل و واریز نماید. طرفین می

 توافق نمایند.

، نامه اي که بنا به پیشنهاد او صادر میگردد بیمه را در بیمه نماینده مکلف است مشخصات و شماره پروانه داللی رسمی -18ماده 
 قید نماید.

 نامه اي که صادر نماینده مکلف است مشخصات و شماره نمایندگی خود را در بیمه -19ماده 
 کند، قید نماید. می 

 نامه اي را که بوسیله یکی از نمایندگان خود ارائه شرکت بیمه نبایستی تقاضاي صدور بیمه -20ماده 
 گذار. م قبول نماید مگر با موافقت بیمهشود از طریق دیگري اعم از مستقیم و یا غیر مستقی می 
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تواند همان پیشنهاد را از طریق دیگري اعم از  در صورتی که شرکت بیمه پیشنهاد بیمه نماینده اي را رد نماید، نمی -21ماده 
 مستقیم یا غیر مستقیم قبول نماید.

کت بیمه موظف است نرخ و شرایط یکسان اعالم اگر چند نماینده براي یک نوع بیمه نرخ و شرایط خواسته باشند، شر -22ماده 
 نماید.

شرکت بیمه مکلف است کارمزد نماینده خود را به میزان پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی پرداخت نماید. مشروط  -23ماده 
 بر اینکه از حداکثر میزان تعیین شده در مصوبات شوراي عالی بیمه تجاوز ننماید.

گردد، کارمزد نماینده نیز به همان  نامه داده شود و این تغییرات باعث افزایش یا کاهش حق بیمه تی در بیمههر گاه تغییرا -تبصره 
نامه، کارمزد نماینده به نسبت حق بیمه قابل استرداد کسر خواهد  نسبت افزایش یا کاهش خواهد یافت. در موارد فسخ یا ابطال بیمه

 شد.

 شود پرتفوي نماینده خواهد بود. یا به پیشنهاد نماینده توسط شرکت بیمه صادر می نامه هایی که از طرف بیمه -24ماده 

 شرکت بیمه حقوق نماینده را نسبت به پرتفوي او در حدود عرف جاري بیمه رعایت خواهد نمود.

ر همان شرکت انتقال تواند تمام یا قسمتی از پرتفوي خود را در صورت موافقت شرکت بیمه به نماینده دیگ نماینده می -1تبصره 
 دهد.

در صورت فوت یا حجر نماینده و فقد شرط خالف در قرار داد نمایندگی پرتفوي نماینده به شرکت بیمه مربوطه منتقل  -2تبصره 
برابر میانگین کارمزدهاي دریافتی ساالنه نماینده پس از کسر کارمزد  2شود و ارزش پرتفوي نماینده متوفی یا محجور معادل  می

 کارمزد یکسال گذشته همان نماینده تجاوز ننماید. %100باشد، مشروط بر آن که از  سال گذشته می 5هاي برگشتی در طی 

  

 مقررات مختلف -فصل سوم

نامه و قرارداد نمایندگی منعقده،  رابطه با مقررات این آیین مرجع رسیدگی به اختالفات میان نماینده و شرکت بیمه در -25ماده 
 هیاتی است مرکب از سه نفر به شرح زیر:

 نماینده بیمه مرکزي ایران  -الف

 نماینده منتخب شرکتهاي بیمه. -ب

 نماینده انجمن صنفی نمایندگان بیمه. -ج

۱٤۰  

 



اند، بیمه مرکزي ایران جهت رسیدگی به موارد  ر معرفی نشدهفوق الذک "ج "یا  "ب "که نمایندگان موضوع بند  مادامی  -1تبصره 
 مطروحه، اقدام به معرفی عضو یا اعضاء جایگزین خواهد نمود.

 شوند و عزل یا تجدید انتخاب آنها بالمانع است. هر یک از نمایندگان فوق الذکر براي مدت دو سال تمام انتخاب می -2تبصره 

ختالفات نماینده و شرکتهاي بیمه در بیمه مرکزي ایران تشکیل و با حضور کلیه اعضاء جلسات هیات رسیدگی به ا -26ماده 
 یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر و براي طرفین ذیربط رسمیت می

 الزم االتباع است. 

نده انجمن صنفی نماینده منتخب شرکتهاي بیمه که کارمند شاغل شرکت بیمه طرف اختالف است و همچنین نمای -1تبصره 
توانند بعنوان نماینده شرکت بیمه و انجمن صنفی  نمایندگان بیمه که خود شاکی است و یا از وي شکایت شده است، نمی

نمایندگان بیمه در هیات مذکور عضویت داشته باشند و در اینگونه موارد شرکتهاي بیمه و انجمن صنفی نمایندگان بیمه باید 
 دیگري را براي شرکت در جلسه هیات رسیدگی مزبور معرفی نمایند.مورد فرد یا افراد  حسب 

به  شرکت بیمه مکلف است در کلیه قراردادهاي نمایندگی شرط ارجاع اختالف فیمابین در رابطه با قرارداد تنظیمی  -2تبصره 
 را صراحتاً درج نمایند. 25هیات موضوع ماده 

 شود. فات نماینده و شرکتهاي بیمه توسط بیمه مرکزي ایران انجام میامور مربوط به هیات رسیدگی به اختال -3تبصره 

نامه راجع به نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم هیات رسیدگی به اختالفات نماینده و شرکتهاي بیمه حداکثر  آیین -27ماده 
 شد. ظرف سه ماه توسط بیمه مرکزي ایران تهیه و براي تصویب به شوراي عالی بیمه ارائه خواهد

 شود: قرارداد نمایندگی در موارد زیر لغو می -28ماده 

 با تصمیم یکی از طرفین قرارداد ضمن رعایت حقوق طرف مقابل. -الف

  ،"ب  "، "الف "در صورتی که نماینده حقیقی یک یا چند شرط از شرایط مقرر در بندهاي  -ب
 نامه را از دست بدهد. این آیین 5مندرج در ماده  "د "و  "ج  "

 ،"الف"در صورتی که مدیر عامل نماینده حقوقی یک یا چند شرط از شرایط مقرر در بندهاي  -ج
نامه را از دست بدهد و نمایندگی حقوقی ظرف مدت شش ماه از تاریخ از دست  این آیین 5مندرج در ماده  "د "و  "ج  "، "ب  " 

 نامه باشد، اقدام ننماید. رفی مدیر عامل جایگزین که حائز همه شرایط مندرج در این آییندادن شرایط مزبور نسبت به مع

در مورد اشخاص حقوقی چنانچه درصورت فوت یت حجر یا معذوریت مدیرعامل، نمایندگی حقوقی حداکثرظرف مدت شش ماه  -د
 نامه معرفی ننماید. یت مقررات این آیینازتاریخ فوت یا حجر یا معذوریت مدیرعامل فرد واجد شرایط دیگري را بارعا

 در صورت لغو قرارداد نمایندگی، پروانه مربوطه نیز از درجه اعتبار ساقط است. -تبصره 

۱٤۱  

 



توانند  مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره و کارکنان شاغل شرکتهاي بیمه و بیمه مرکزي ایران در زمان اشتغال نمی -29ماده 
 نمایند.بعنوان نماینده فعالیت 

تواند عنداللزوم ضمن اخذ اطالعات الزم، دفاتر، اسناد، مدارك و محل نمایندگی را  بیمه مرکزي ایران و شرکت بیمه می -30ماده 
 مورد بازرسی قرار دهد و نماینده مکلف به همکاري الزم در این زمینه 

 باشد. می

است و نام شرکت بیمه باید با  سربرگها و آگهی هاي نماینده الزامی درج نام نماینده و نام شرکت بیمه مربوط در تابلو و -31ماده 
 حروف درشت تر از نام نماینده یا نمایندگی درج شود.

 شغل نماینده باید منحصرا ارائه خدمات بیمه اي در محدوده قرارداد مربوطه باشد. -32ماده 

 سمت هاي آموزشی مستثنی هستند. - تبصره

 اند نمایندگی بیش از یک شرکت بیمه را دارا باشد.تو نماینده نمی -33ماده 

تواند محل کار خود را با اطالع قبلی شرکت بیمه تغییر دهد. در صورت تغییر نشانی، نماینده بایستی مراتب  نماینده می -34ماده 
 گذاران برساند. را بالفاصله بطریق مقتضی باطالع بیمه

گري و  نامه در رابطه با نمایندگی بیمه، تابع قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه نموارد پیش بینی نشده در این آیی - 35ماده 
 قانون تجارت و سایر قوانین مربوط و عرف بیمه خواهد بود.

 نامه توسط بیمه مرکزي ایران تهیه و جهت اجراء به شرکتهاي بیمه ابالغ خواهد شد. هاي اجرایی این آیین دستورالعمل -36ماده 

شوراي عالی بیمه و  25/12/1354نامه نمایندگی مصوب مورخ  نامه به شرکتهاي بیمه، آیین از تاریخ ابالغ این آیین -37ماده 
 باشد.  ملغی می )2/18و  1/18، 18نامه هاي شماره  الحاقیه هاي مربوطه (آیین

  

 
  

 مصوبه شوراي عالی بیمه

 1/28نامه شماره  آیین

  

۱٤۲  

 



 24/5/1373و  10گري در جلسات مورخ  قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17از ماده  5شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 به شرح زیر مورد تغییر و اصالح قرار گیرد:  )نامه نمایندگی بیمه (آیین 28نامه شماره  تصویب نمود که آیین

لیکن پروانه نمایندگی بیمه هر سه سال یکبار با رعایت مفاد این  به این شرح: مدت نمایندگی بیمه نامحدود است، 3تغییر ماده  -
 گردد.  نامه تمدید می آیین

نامه و عنداالقتضاء  گر موظف است بخشی از اختیارات و وظایف خود در صدور بیمه به این شرح: بیمه 4افزودن یک تبصره به ماده  -
 ت خسارت را در رشته هاي مختلف بیمه براساس درجه بندیهاي انجام شده به شرکت نمایندگی تفویض نماید. در پرداخ

 عام، خاص و تعاونی تاسیس شده باشد.  به این شرح: بصورت یکی از شرکتهاي سهامی 6اصالح بند الف ماده  -

 5رایط مندرج در بندهاي الف، ب، ج، د، هـ، و، ح، ط ماده به این شرح: مدیر عامل شرکت باید عالوه بر ش 6اصالح بند هـ ماده  -
ماه سابقه کار مفید بیمه اي و یا حداقل لیسانس در سایر رشته ها و یکسال  6نامه داراي حداقل مدرك لیسانس بیمه و  این آیین

 سال سابقه کار مفید بیمه اي باشد.  4سابقه کار مفید بیمه اي و یا دیپلم و حداقل 

سال سابقه نمایندگی بیمه باشند از  5به این شرح: بازنشستگان صنعت بیمه و نمایندگانی که داراي  6یک تبصره به ماده  افزودن -
 نامه معاف هستند.  این آیین 5برگزاري آزمون بیمه مرکزي ایران موضوع بند ح ماده 

 با متون زیر:  3و  2ره هاي تبصره و جایگزینی تبصره هاي جدید با شما 4به  13افزودن دو تبصره ماده  -

ریال است. شرکت نمایندگی  200,000,000حداقل میزان تضمین براي شرکتهاي نمایندگی بیمه معادل  -13ماده  2تبصره 
 گر از شرکتهاي بیمه داخلی تهیه نماید.  تواند معادل تضمین، بیمه مسئولیت به نفع بیمه بیمه می

 نامه اصالحی انطباق دهند.  ماه شرایط خود را با مفاد آیین 6شرکتهاي نمایندگی بیمه فعلی باید ظرف مدت  -13ماده  3تبصره 

 به شرح زیر:  24اصالح قسمت اخیر ماده -

شرکتهاي بیمه، حقوق نماینده حقیقی و حقوقی را نسبت به پرتفوي نماینده، در صورت توقف فعالیت که طبق توافق طرفین انجام 
سال  5برابر میانگین کارمزدهاي دریافتی ساالنه نماینده، ظرف حداکثر  2باشد رعایت خواهد نمود و ارزش آن معادل  گرفته

درصد کارمزد آخرین سال مالی همان  100گذشته نماینده و پس از کسر کارمزدهاي برگشتی خواهد بود، مشروط بر آن که از 
 نماینده تجاوز ننماید. 

  :2و تغییر تنها تبصره فعلی آن به تبصره شماره  23نوان تبصره یک ماده افزودن متن ذیل بع -

شرکتهاي نمایندگی بیمه با توجه به میزان سرمایه، قابلیتهاي کاري، تعداد و تخصص کارکنان به حجم  -23ماده  1تبصره 
 شوند.  طبقه بندي می 3و  2و  1پرتفوي و قدمت فعالیت و غیره به درجه هاي 

۱٤۳  

 



توانند نماینده بیمه و شرکتهاي نمایندگی بیمه را د رسود حاصل از پرتفوي متعلق  به این شرح: موسسات بیمه می 35 تغییر ماده
درصد کارمزد  15هاي مختلط پس انداز مشارکت دهند سودقابل پرداخت نباید از  به آنها در کلیه رشته هاي بیمه اي باستثناء بیمه

 عملیات بیمه هر سال بیشتر باشد. پرداختی به شرکتهاي نمایندگی بابت 

 به این شرح: نحوه محاسبه مشارکت در منافع به شرح صورتحساب مشارکت پیوست خواهد بود.  36تغییر ماده  -

به این شرح: شرکتهاي نمایندگی موظفند حداقل ده درصد از سود ساالنه خود را بعنوان اندوخته سرمایه اي در  37تغییر ماده  -
 منظور نمایند. حسابهاي خود 

  .40، 39، 38فعلی به ترتیب به شماره هاي  37، 36، 35تغییر شماره مواد  -

   

 مصوبه شوراي عالی بیمه

 2/28نامه شماره  آیین

  

نامه  آیین 27گري و با توجه به ماده  قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17از ماده  5شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
نامه نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم هیات رسیدگی به اختالفات نماینده  آیین" 18/7/1373در جلسه مورخ  نمایندگی بیمه،

 را مشتمل بر شش ماده و یک تبصره، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:  "و شرکتهاي بیمه 

نامه  آیین 25با حضور کلیه اعضاء هیات مذکور در ماده  )رت وصول تقاضاجلسه هیات رسیدگی هر پانزده روز یکبار (درصو - 1ماده 
نمایندگی در بیمه مرکزي ایران تشکیل میگردد.مسئولیت اعالم تاریخ و ساعت تشکیل جلسه بعهده نماینده بیمه مرکزي ایران 

 خواهد بود. 

 امور اداري مربوط به هیات رسیدگی توسط بیمه مرکزي ایران انجام خواهدشد.  -تبصره

 باشد و براي طرفین الزم االجراء است.  تصمیمات متخذه هیات با اکثریت آراء قطعی و معتبر می - 2ماده 

ایران ارسال گردد. موضوع  تقاضا بصورت مکتوب و همراه با رونوشت یا فتوکپی مدارك و مستندات باید به بیمه مرکزي -3ماده 
 مورد تقاضا باید صریحًا درشکوائیه قیدگردد. 

هیات هرگاه حضور طرفین را الزم بداند آنها را الاقل ده روز قبل کتباً احضار و اال بدون حضور طرفین، رسیدگی و اتخاذ  -4ماده 
 تصمیم خواهد نمود. 

باشند. عدم ارسال  روز از تاریخ ابالغ می 15ز هیات حداکثر ظرف مدت طرفین موظف به پاسخ و ارائه مدارك مورد نیا - 5ماده 
 بموقع پاسخ و یا ارائه مدارك مانع از اتخاذ تصمیم هیات نخواهد بود. 

۱٤٤  

 



روز پس از تشکیل جلسه نهایی و امضاء توسط بیمه  15تصمیمات هیات بصورت مکتوب و مستدل حداکثر ظرف مدت  -6ماده 
 بالغ خواهد شد. مرکزي ایران به طرفین ا

   

 مصوبه شوراي عالی بیمه

 3/28نامه شماره  آیین

  

تصویب  25/10/1374گري در جلسه مورخ  قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17از ماده  5شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 به شرح زیر مورد تغییر و اصالح قرار گیرد:  28نامه شماره  نمود که آیین

و سایر نمایندگان  به این شرح اضافه شود: نماینده بیمه باید از رقابت مکارانه و ناسالم با دالالن رسمی 15یک تبصره به ماده  -1
 بیمه و انجام تبلیغات سوء علیه موسسات بیمه خودداري نماید. 

 شود:  دگی در موارد زیر لغو میمکرر به این شرح اضافه شود: پروانه نماین 28بعنوان ماده  28یک ماده پس از ماده  -2

در مواردي که نماینده بر خالف اساسنامه خود یا قوانین، مقررات بیمه و مصوبات شوراي عالی بیمه رفتار نماید یا تخلفی  – الف
نده را گردد، موسسه بیمه مربوطه با اعالم نظر بیمه مرکزي ایران، نمای گذاران و صنعت بیمه کند که موجب ضرر و زیان به بیمه

بطور موقت از فعالیت در رشته یا رشته هایی از بیمه منع و در صورت تکرار حسب مورد فعالیت نماینده را محدود و یا پروانه 
 نماید.  نمایندگی را لغو می

  .25نامه و تایید آن در هیات مذکور در ماده  در صورت عدم اجراي مقررات این آیین –ب 

 به شرح زیر:  5ماده  "ح "و  "ز"اصالح بندهاي  -3

دارا بودن حداقل مدرك دیپلم با دو سال سابقه کار مفید بیمه اي، یا حداقل لیسانس و یکسال سابقه کار مفید بیمه اي، یا  -ز
ماه کار مفید بیمه اي و یا دارابودن حداقل دیپلم و طی دوره هاي آموزشی  6حداقل لیسانس در رشته بیمه و یا گرایش بیمه و 

 یید بیمه مرکزي ایران. مورد تا

موفقیت در آزمون بیمه مرکزي ایران (بازنشستگان صنعت بیمه که حداقل پنج سال در بخشهاي فنی بیمه اي خدمت نموده  -ح
 . )باشند از آزمون معاف هستند

به این شرح: مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره و کارکنان شاغل موسسات بیمه و بیمه مرکزي ایران در زمان  29اصالح ماده  -4
 توانند بعنوان نماینده فعالیت نمایند و یا در شرکتهاي نمایندگی سهیم باشند.  اشتغال نمی

  

۱٤٥  

 



 

 مصوبه شوراي عالی بیمه

 4/28نامه شماره  آیین

  

تصویب  28/8/1375 گري در جلسه مورخ قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17از ماده  5شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 به شرح زیر افزوده گردد:  28نامه شماره  آیین 5ماده  "ز"نمود که یک تبصره به بند 

موده باشند با داشتن حداقل مدرك سیکل از بازنشستگان صنعت بیمه که حداقل ده سال در بخشهاي فنی بیمه اي خدمت ن«
 »باشند. شرایط این بند معاف می

  

 
  

 مصوبه شوراي عالی بیمه

 5/28  شماره  نامه آیین

  

کرد   تصویب 1/9/1378 مورخ  در جلسه  گري و بیمه  ایران  مرکزي  بیمه  تاسیس  قانون 17  ماده 5بند   در اجراي  شوراي عالی بیمه 
 شود:   زیر اصالح  شرح  به 28  شماره  نامه آیین 6  ماده  بند هـ،   که

  مدرك  حداقل  داراي  نامه آیین  این 5  و ط ماده  ، د، هـ ، و، ح ، ج ، ب الف  در بندهاي  بر شرایط مندرج  باید عالوه  شرکت  مدیر عامل«
  یا دیپلم  اي  کار مفید بیمه  سابقه  سال  ها و یک  درسایر رشته  لیسانس  یا حداقل  اي  کار مفید بیمه  سابقه  ماه  و شش  بیمه  لیسانس
 »ایران باشد.  مرکزي  مورد تایید بیمه  آموزشی  هاي  دوره  و طی  لیسانس  یاحداقل  اي  کار مفید بیمه  سابقه  چهار سال  و حداقل

  

 
  

 مصوبه شوراي عالی بیمه

 28/ 6نامه شماره  آیین
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تصویب  26/12/1382گري در جلسه مورخ  قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17ماده  5شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 نمود: 

نامه نمایندگی بیمه (شماره  آیین 6جایگزین ماده  "فصل دوم: ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت نمایندگی بیمه"متن زیر به عنوان 
 و اصالحات بعدي آن شود و نام فصل دوم و فصل سوم به فصل سوم و چهارم تغییر کند: )28

 ید موارد زیر رعایت شود:شرکت نمایندگی بیمه عالوه بر سایر مقررات با براي تاسیس - 6ماده 

 خاص یا تعاونی تأسیس شود. به صورت سهامی .1

براي اخذ پروانه شرکت نمایندگی بیمه باید مدارك و اطالعات زیر توسط مؤسسین از طریق شرکت بیمه به بیمه مرکزي ایران   .2
 ارسال شود. 

 اساسنامه شرکت.. 1-2

 میزان سرمایه شرکت. . 2-2

 سهامداران، مدیران و میزان سهام هر یک از آنها. اسامیصورت کامل . 3-2

 گواهی عدم سوء پیشینه کیفري مدیران. . 4-2

 نامه. این آیین  8آخرین مدرك تحصیلی و گواهی سابقه کار مدیر عامل و یکی از اعضاي هیئت مدیره موضوع بند . 5-2

و سی درصد سهام یک شرکت نمایندگی بیمه را داشته یک شخص حقیقی یا حقوقی نباید به ترتیب بیش از پنجاه درصد  .3
 باشند.

هر یک از مؤسسین و اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول آنها و نیز اشخاص حقوقی که هر مؤسس بیش از  –تبصره
 شوند. پنجاه درصد سهم آن را دارد در مجموع یک شخص محسوب می

  صد میلیون ریال تعیین و پنجاه درصد آن نقداً پرداخت شده باشد. سرمایه شرکت نمایندگی بیمه باید حداقل یک .4

ثبت شرکت نمایندگی بیمه و همچنین هرگونه تغییرات بعدي در اساسنامه، میزان سرمایه، ترکیب سهامداران و تغییر مدیر  .5
 ت. عامل و اعضاي هیئت مدیره موکول به موافقت شرکت بیمه ذیربط و تایید بیمه مرکزي ایران اس

طرف بیمه مرکزي ایران تهیه شرکت نمایندگی بیمه موظف است ترازنامه و حسابهاي سود و زیان خود را طبق نمونه اي که از .6
 اي از آن را براي بررسی شرکت بیمه ذیربط و اطالع بیمه مرکزي ایران ارسال نماید. شود تنظیم و پس از تصویب، نسخه می

۱٤۷  

 



وظایف او را  8عزل یا ممنوعیت هاي قانونی مدیر عامل، عضو هیئت مدیره واجد شرایط مذکور بند در صورت فوت یا استعفاء یا  .7
 دهد و هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه فرد دیگري را با رعایت مقررات انتخاب نماید.  انجام می

 "و "و  "هـ  "، "د  "، "ج  "، "ب "، "الف"بندهاي  مدیر عامل و حداقل یکی از اعضاي هیئت مدیره عالوه بر شرایط مندرج در .8
 باید واجد یکی از شرایط زیر باشند:  28نامه شماره  آیین 5ماده 

حداقل مدرك لیسانس بیمه و دو سال سابقه به عنوان نماینده یا کارگزار حقیقی بیمه و یا مدیر عاملی شرکت نمایندگی و یا  .1-8
 شرکت کارگزاري بیمه.

حداقل مدرك لیسانس سایر رشته ها و سه سال سابقه به عنوان نماینده یا کارگزار حقیقی بیمه و یا مدیر عاملی شرکت  .2-8
 نمایندگی و یا شرکت کارگزاري بیمه.

حداقل مدرك لیسانس بیمه و سه سال سابقه فعالیت مفید بیمه اي در شرکت هاي بیمه و یا بیمه مرکزي ایران به تشخیص  .3-8
 مرکزي ایران. بیمه

هاي بیمه یا بیمه مرکزي ایران به   اي در شرکت حداقل مدرك لیسانس سایر رشته ها و پنج سال سابقه فعالیت مفید بیمه .4-8
 تشخیص بیمه مرکزي ایران.

 ود.ش در صورتی که مدرك تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم باشد به ترتیب چهار سال و دو سال به سوابق فوق اضافه می –تبصره

 هر کدام باید حداقل ده درصد سهام شرکت را داشته باشند. 8مدیر عامل و عضو هیئت مدیره موضوع بند  .9

توانند در شرکت هاي بیمه و یا سازمانهاي دولتی شاغل باشند و  مدیر عامل و اعضاي هیئت مدیره شرکت نمایندگی بیمه نمی .10
یمه سمت و یا سهم داشته باشند و یا به عنوان نماینده یا کارگزار حقیقی فعالیت یا در سایر شرکت هاي نمایندگی و یاکارگزاري ب

 کنند.

مورد تایید وزارت امور اقتصادي و دارایی را به عنوان بازرس قانونی  شرکت نمایندگی بیمه باید یکی از حسابداران رسمی .11
 انتخاب و صورتهاي مالی شرکت را به تایید وي برساند.

تواند در استان محل تاسیس خود  ایندگی بیمه با موافقت قبلی و کتبی شرکت بیمه ذیربط و بیمه مرکزي ایران میشرکت نم .12
   شعبه دایر نماید مشروط به آنکه مسئول شعبه شرایط مدیر عامل شرکت نمایندگی را داشته باشد.

 ي، فضاي مناسب و تجهیزات اداري الزم باشد.محل شرکت نمایندگی بیمه باید داراي موقعیت و کاربري اداري یا تجار .13

اند موظفند ظرف یکسال از تاریخ ابالغ این مصوبه خود را با شرایط آن  هاي نمایندگی بیمه که قبالً تأسیس شده شرکت  .14
 منطبق نمایند. در غیر این صورت شرکت بیمه ذیربط مکلف است از پرداخت کارمزد خودداري و فعالیت آن را محدود کند.

نامه و پرداخت خسارت  هاي نمایندگی بیمه به ویژه عملیات صدور بیمه اي شرکته هاي بیمه موظفند بر تمام فعالیت شرکت .15
 باشد.  هاي بیمه می آنها نظارت دقیق داشته باشند و بیمه مرکزي ایران موظف به کنترل و نظارت بر این وظیفه شرکت
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 مصوبه شوراي عالی بیمه
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 تصویب نمود: 24/9/1383گري در جلسه مورخ  قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17ماده  5شوراي عالی بیمه در اجراي بند 

 به شرح زیر اصالح شود: 6/28نامه شماره  آیین -الف

 اضافه و شماره تبصره فعلی اصالح شود.» 3بند «هاي زیر به  تبصره -1

مایندگی بیمه یا شرکت کارگزاري بیمه سهامدار عمده تواند در بیش از یک شرکت ن هر شخص حقیقی یا حقوقی نمی -2تبصره 
نامه سهامدار عمده شخصی است که بیش از ده درصد سهام یک شرکت نمایندگی بیمه یا شرکت کارگزاري  باشد. از نظر این آیین

 بیمه را داشته باشد.

 ارگزاري بیمه باشند.هاي نمایندگی و ک توانند سهامدار شرکت نمایندگان و کارگزاران بیمه نمی  -3تبصره 

 :به شرح زیر اصالح شود 8-4و  8-3و بندهاي  8بند  -2

» ح«، »و«، »هـ«، »د«، »ج«، »ب«، »الف«مدیرعامل و حداقل یکی از اعضاي هیئت مدیره عالوه بر شرایط مندرج در بندهاي  -8
 باید واجد یکی از شرایط زیر باشند: 28نامه شماره  آیین 5ماده » ط«و 

هاي  ، بیمه مرکزي ایران، شرکت هاي بیمه اي در شرکت حداقل مدرك لیسانس بیمه وسه سال سابقه فعالیت مفید بیمه -3-8
 مرکزي ایران.  هاي کارگزاري بیمه به تشخیص بیمه نمایندگی بیمه یا شرکت

بیمه، بیمه مرکزي ایران، هاي  اي در شرکت ها و پنج سال سابقه فعالیت مفید بیمه حداقل مدرك لیسانس سایر رشته -4-8
 هاي کارگزاري بیمه به تشخیص بیمه مرکزي ایران. هاي نمایندگی بیمه یا شرکت شرکت

 به شرح زیر اصالح شود: 9بند  -3

نامه نمایندگی بیمه خواهند بود  آیین 32نامه مشمول مفاد ماده  این آیین 8اي هیئت مدیره موضوع بند  مدیر عامل و عضو بیمه -9
 و هر کدام باید حداقل ده درصد سهام شرکت نمایندگی بیمه را داشته باشند.

 حذف شود.» 10بند «از ابتداي » مدیر عامل و«عبارت  -4

 قرار گیرد.» شرکت بیمه ذیربط«عبارت» وزارت امور اقتصادي و دارایی«به جاي عبارت  11در بند  -5
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 جایگزین و تبصره زیر ذیل آن اضافه گردد:» نماینده حقیقی«عبارت » مدیر عامل شرکت نمایندگی«به جاي عبارت  12در بند  -6

 نامه نمایندگی بیمه خواهد بود.  آیین 32مسئول شعبه مشمول مفاد ماده  -تبصره

 به شرح زیر اصالح شود: 14بند  -7

 1384نامه تطبیق دهند. از ابتداي سال  خود را با ضوابط این آیین 1383هاي نمایندگی بیمه موظفند تا پایان سال  شرکت -14
نامه منطبق نکنند تا  و این آیین 6/28نامه شماره  هاي نمایندگی بیمه که خود را با ضوابط آیین هاي بیمه مکلفند به شرکت شرکت

ورت تداوم عدم تطبیق، از تمدید پروانه آنها هنگام تمدید پروانه حداکثر معادل نمایندة حقیقی کارمزد پرداخت نمایند و در ص
 خودداري کنند. 

 اضافه شود: 28نامه شماره  آیین 5متن زیر به عنوان تبصره، ذیل ماده  -ب

هاي بیمه و بیمه  اي در مشاغل مدیریتی شرکت اشخاصی که به تشخیص بیمه مرکزي ایران داراي تجربه مفید بیمه -تبصره 
 معافند. » ح«ت در آزمون موضوع بند مرکزي ایران هستند از شرک

   

 مصوبه شوراي عالی بیمه

 8/28نامه شماره  آیین

  

تصویب  24/3/1384گري در جلسه مورخ  قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه  17ماده  5شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 و اصالحیه آن به شرح زیر اصالح شود: 6/28نامه شماره  نمود آیین

 هاي آن به شرح زیر اصالح شود: و تبصره  3بند  -الف

هر شخص حقوقی نباید بیش از سی درصد سهام یک شرکت نمایندگی بیمه را داشته باشد و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی  -3
سهامدار عمده نامه  تواند در بیش از یک شرکت نمایندگی بیمه یا شرکت کارگزاري بیمه سهامدار عمده باشد. از نظر این آیین نمی

 شخصی است که بیش از ده درصد سهام یک شرکت نمایندگی بیمه یا شرکت کارگزاري بیمه را داشته باشد.

هر یک از سهامداران و اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول آنها و نیز اشخاص حقوقی که هرسهامدار بیش از  -1تبصره 
 شوند. محسوب می پنجاه درصد سهم آن را دارد در مجموع یک شخص

 هاي نمایندگی وکارگزاري بیمه باشند. توانند سهامدار شرکت نمایندگان و کارگزاران بیمه نمی -2تبصره 

 تغییر یابد. "دو عضو هیئت مدیره"به عبارت  "یکی از اعضاي هیئت مدیره "عبارت  8در بند  - ب
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 به شرح زیر اصالح شوند: 14و  12، 9بندهاي  )ج

نامه نمایندگی بیمه خواهند  آیین 32نامه مشمول مفاد ماده  این آیین 8اي هیئت مدیره موضوع بند  مدیرعامل و اعضاي بیمه  -9
 بود.

تواند دفتر فرعی دایر نماید مشروط  شرکت نمایندگی بیمه با موافقت قبلی شرکت بیمه ذیربط و اجازه بیمه مرکزي ایران می -12
نامه نمایندگی  آیین 32بر آنکه مسئول دفتر فرعی شرایط نماینده حقیقی را داشته باشد. مسئولین دفاتر فرعی مشمول مفاد ماده 

 باشند.  بیمه می

نامه تطبیق داده یا  این آیینشرکتهاي نمایندگی بیمه موظفند وضعیت دفاتر فرعی خود به ویژه مسئولین آنها را با ضوابط  -تبصره
 به فعالیت این گونه دفاتر خاتمه دهند.

نامه تطبیق دهند.  وضعیت خود را با ضوابط این آیین 1384هاي نمایندگی بیمه موظفند حداکثر تا پایان شهریور  شرکت -14
اند حداکثر  نامه تطبیق نیافته این آیینکارمزد شرکتهایی را که با مقررات  1384هاي بیمه ذیربط موظفند از ابتداي مهرماه  شرکت

 معادل کارمزد نماینده حقیقی پرداخت کند.

 

 29آیین نامه شماره 

 آیین نامه کارمزد نمایندگی

 

قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري , آیین نامه کارمزد نمایندگی بیمه  17از ماده  4شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 :به شرح زیر تصویب نمود 2/9/1371تبصره را در جلسه مورخ  3ماده و  14مشتمل بر دو فصل , 

 کارمزد بیمه هاي غیر زندگی –فصل اول 

بیمه هاي غیر زندگی براي معامالت بیمه اي که توسط حداکثر کارمزد قابل پرداخت از طرف موسسات بیمه در انواع  -1ماده 
 :دالالن رسمی بیمه و نمایندگان بیمه انجام می گیرد به شرح زیر است

 انواع بیمه 

 آتش سوزي  -الف
کارمزدحق بیمه به 

 درصد 

 25 منازل مسکونی  1

2 
خطرات صنعتی موضوع جداول ضمیمه شماره یک آیین نامه 

 شوراي عالی بیمه  25شماره 
10 

خطرات غیر صنعتی موضوع جداول ضمیمه شماره دو آیین نامه  3 15 
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 شوراي عالی بیمه 25شماره 

شوراي عالی بیمه بسته بمورد ,  25آیین نامه شماره  5و  4, 3میزان کارمزد مربوط به کاالهاي نامبرده در جداول ضمیمه شماره 
 .فوق می باشد 3و  2معادل اقالم مندرج در بندهاي 

 
 .افزوده می گردد %5/2فوق حسب مورد  3و  2در مورد کارمزد خطرات تبعی بندهاي 

 
شورایعالی بیمه بسته بمورد معادل  25آئین نامه شماره  5و4و3میزان کارمزد مربوط به کاالهاي نامبرده درجداول ضمیمه شماره 

 .می باشد 3و2اقالم مندرج دربندهاي 

  .درصد اضافه میگردد2,5فوق حسب مورد 3و2ت تبعی بندهاي درمورد کارمزد خطرا

  : بیمه باربري –ب

 10 بیمه کاالهاي وارداتی  1

 15 بیمه کاالهاي داخلی و صادراتی  2

 5 بیمه هاي باربري به نفع بانک  3

4 
مواردي که بیمه نامه بوسیله بانک افتتاح کننده اعتبار تمدیدمی گردد از کارمزد حق 
بیمه تمدیدي قابل پرداخت به بانک و مابه التفاوت آن بر حسب مورد به نماینده یا 

 .دالل رسمی بیمه پرداخت می گردد
50 

 بیمه بدنه وسائط نقلیه موتوري –ج 

 15 وسائط نقلیه سواري  1

 12 بارکش 2

 11 مینی بوس  –اتوبوس  3

  : بیمه مسئولیت -د

 10 و دیه  )بیمه مسئولیت مدنی اجباري (شخص ثالث  1

 25 )سایر انواع بیمه مسئولیت (بجز مسئولیت کشتی و هواپیما 2

 بیمه حوادث شخصی و درمانی  -هـ 

 28 بیمه حوادث انفرادي  1

 25 بیمه حوادث گروهی 2

 15 بیمه درمان انفرادي  3

 10 بیمه درمان گروهی  4

 سایر انواع بیمه  –و 

 15 پول در صندوق و گردش 1

 17 صداقت و امانت  2

۱٥۲  

 



 10 تمام خطر مقاطعه کاري , تمام خطر نصب و شکست ماشین آالت  3

 15  ) عدم النفع (بصورت مستقل 4

 3 بدنه و مسئولیت کشتی و هواپیما  5

 20 دام و طیور و پرورش زنبور عسل و آبزیان  6

 5 اکتشاف و استخراج نفت و گاز  7

 10  ) دزدي با شکست حرز (بصورت مستقل 8

 10 شکست شیشه (بصورت مستقل  9

 سایر انواع بیمه  –و 

 15 پول در صندوق و گردش 1

 17 صداقت و امانت  2

 10 تمام خطر مقاطعه کاري , تمام خطر نصب و شکست ماشین آالت  3

 15  ) عدم النفع (بصورت مستقل 4

 3 بدنه و مسئولیت کشتی و هواپیما  5

 20 دام و طیور و پرورش زنبور عسل و آبزیان  6

 5 اکتشاف و استخراج نفت و گاز  7

 10  ) دزدي با شکست حرز (بصورت مستقل 8

 10 )شکست شیشه (بصورت مستقل  9

مبناي پرداخت کارمزد هاي موضوع این آیین نامه حق بیمه پرداخت شده می باشد . در صورتی که به هر علت میزان بیمه  -2ماده 
 .بیمه نامه افزایش یا کاهش یابد به همان نسبت کارمزد نیز افزایش یا کاهش خواهد یافت

 
حداکثر کارمزد نمایندگان بیمه , کارمزد مندرج در ماده یک می باشد و حداکثر کارمزد قابل پرداخت به دالالن رسمی  -3ماده 

درصد از کارمزد هاي مندرج در این آیین نامه  95و  90بترتیب  ,بیمه که بصورت شخصیت حقیقی و حقوقی فعالیت می نمایند 
 .می باشد

 
ان کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان و دالالن رسمی را در قرارداد فیمابین قید ننمایند کارمزد چنانچه موسسات بیمه میز -4ماده 

 .قابل پرداخت معادل حداکثر یاد شده در این آیین نامه خواهد بود
 

زینه صدور به موسسات بیمه می توانند به شرط صدور بیمه نامه توسط نماینده عالوه بر کارمزد مقرر در این آیین نامه ه -5ماده 
 .درصد پرداخت نمایند 5میزان حداکثر 

 
 :موسسات بیمه میتوانند نمایندگان دالالن رسمی بیمه را در سود حاصل از پرتفوي آنها بشرح زیر مشارکت دهند -6ماده 

 
 از ماده یک این آیین نامه "ج"بیمه بدنه وسائط نقلیه موتوري مندرج در بند  -

۱٥۳  

 



 
 از ماده یک این آیین نامه "د"بند  2ت موضوع ردیف سایر انواع بیمه مسئولی -
 

 از ماده یک این آیین نامه "هـ"بند  3و  1بیمه حوادث انفرادي و بیمه درمان انفرادي موضوع ردیفهاي  -
 

 هاز ماده یک این آیین نام "و "بند  9و  2, 1بیمه پول در صندوق و گردش , صداقت و امانت و شکست شیشه موضوع ردیفهاي  -
 

 .درصد کارمزد پرداختی به نماینده بابت عملیات بیمه هر سال وي بیشتر شود 15سود قابل پرداخت نباید از 
 

موسسات بیمه مکلفند نسبت به مواردي که در این آیین نامه کارمزدي براي آن پیش بینی نگردیده است قبل از پرداخت  -7ماده 
 .ایندکارمزد , موافقت بیمه مرکزي ایران را جلب نم

 
 35حداکثر مبالغ پرداختی تحت عناوین کارمزد و یا سایر هزینه هاي پیش بینی شده در این آیین نامه , نمی تواند از  -8ماده 

 .درصد بیمه تجاوز نماید
 

 .پرداخت هرگونه کارمزدي بیش از میزان مذکور در این آیین نامه غیر مجاز و ممنوع می باشد -1تبصره 
 

 .بیمه مجاز به پرداخت کارمزد بجز به نمایندگان و دالالن رسمی بیمه نمی باشندموسسات -2تبصره 
 

و بدون دخالت دالالن رسمی بیمه یا نماینده بیمه  "تخفیف در میزان حق بیمه خواه در مورد بیمه هایی که مستقیما -9ماده 
 .ه هر صورت ممنوع استانجام می شود و خواه در مورد بیمه هایی که با دخالت آنان انجام می شود ب

 
 .تخفیف در نرخ حق بیمه در موردي که تعرفه مربوط آن را مجاز دانسته است مشمول این ماده نخواهد بود –تبصره 

 
 کارمزد بیمه هاي زندگی –فصل دوم 

 
 :کارمزد قابل پرداخت براي تحصیل انواع مختلف بیمه هاي زندگی به شرح زیر تعیین می شود -10ماده 

 
 . حق بیمه وصولی %25براي بیمه هاي خطر فوت ساده زمانی انفرادي با حق بیمه ساالنه , حداکثر  –الف 

 
 . حق بیمه وصولی %10براي بیمه هاي خطر فوت ساده زمانی جمعی با حق بیمه ساالنه , حداکثر  -ب 
 

در هزار سرمایه  30ول مشروط بر این که از حق بیمه سال ا %75براي سایر انواع بیمه هاي زندگی با حق بیمه ساالنه حداکثر  -ج 
 .تجاوز نکند

 
کارمزد پس از وصول حق بیمه هاي  %15این کارمزد پس از وصول حق بیمه سال اول در سالهاي دوم تا یک پنجم هر سال  40%

 .مربوطه قابل پرداخت است
 
 . حق بیمه%2براي سایر انواع بیمه هاي زندگی با حق بیمه یکجا , حداکثر  -د

۱٥٤  

 



 
و حداکثر کارمزد قابل  10کارمزد هاي معین شده در ماده  %100حداکثر کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان بیمه معادل  -11ماده 

 .آن است %90پرداخت به دالالن رسمی بیمه معادل 
 

درصد حق بیمه را بابت هزینه وصول حق  3موسسات بیمه می توانند جز درموارد بیمه هاي با حق بیمه یکجا حداکثر  -12ماده 
 .بیمه به نمایندگان بیمه و یا دالالن رسمی بیمه و مامورین وصول پرداخت نمایند

 
در صورتی که کارمزد پرداختی به نمایندگان یا دالالن رسمی بیمه در مورد یک یا چند بیمه نامه کمتر از میزان  -13ماده 

باشد موسسه بیمه می تواند از محل ما به التفاوت آن بعنوان کارمزد تشویقی به  11و  10کارمزدپیش بینی شده در ماده 
 .نمایندگان خود یا دالالن رسمی بیمه به تناسب اهمیت بیمه هایی که تحصیل کرده اند پرداخت نماید

 
 11و  10زان مقرر در مواد در هر حال جمع کارمزد و کارمزد تشویقی دریافتی نمایندگان و دالالن رسمی بیمه نمی تواند از می

 .تجاوز کند

 28/11/1358کارمزد نمایندگی مصوب جلسه مورخ  20از تاریخ ابالغ این آیین نامه به شرکتهاي بیمه آیین نامه شماره  -14ماده 
  . شوراي عالی بیمه ملغی می باشد

 

 

 29-1آیین نامه شماره 

 21/10/1371سیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري , در جلسه مورخ قانون تا 17از ماده  4شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 .افزوده گردد 29آیین نامه شماره  1تصویب نمود که تبصره اي به شرح زیر به ماده 

 .حق بیمه میباشد %5تبصره : میزان کارمزد کلیه مرهونات به نفع بانک حداکثر 

 

 29-2آیین نامه شماره 

تصویب  24/5/1373قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري در جلسه مورخ  17از ماده  4شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 .افزوده گردد 29آیین نامه شماره  1نمود که تبصره اي به شرح زیر در خصوص تعیین میزان کارمزد نمایندگان حقوقی به ماده 

پرداخت از طرف موسسات بیمه در انواع بیمه هاي غیر زندگی براي معامالت بیمه اي که توسط حداکثر کارمزد قابل  – 2تبصره 
 :شرکتهاي نمایندگی بیمه انجام می گیرد , به شرح زیر میباشد

 
 شرکتهاي بیمه  انواع بیمه 

 بیمه آتش سوزي  -الف
درجه 

1  
درجه 

2  
درجه 

3 

۱٥٥  

 



 29 32 5 منازل مسکونی  1

2 
خطرات صنعتی موضوع جداول ضمیمه شماره یک آئین نامه 

 شورایعالی بیمه  25شماره 
14 13 12 

3 
خطرات غیرصنعتی موضوع جداول ضمیمه شماره دوآئین نامه 

 شورایعلی بیمه  25شماره 
22 19 17 

 3درجه   2درجه   1درجه  : بیمه باربري –ب 

 12 13 14 بیمه کاالهاي وارداتی  1

 17 19 22 بیمه کاالهاي داخلی و صادراتی  2

 6 6,5 7 بیمه باربري به نفع بانک  3

 3درجه   2درجه   1درجه  بیمه بدنه وسائط نقلیه موتوري  –ج 

 17 19 22 وسائط نقلیه سواري  1

 14 16 17 بارکش  2

 13 14 16 مینی بوس  –اتوبوس  3

 3درجه   2درجه   1درجه  بیمه مسئولیت  -د

 12 13 14 و دیه  )بیمه مسئولیت مدنی اجباري (شخص ثالث  1

 29 32 35 )سایر انواع بیمه مسئولیت (بجز مسئولیت کشتی و هواپیما 2

 3درجه   2درجه   1درجه  : بیمه حوادث شخصی و درمانی -هـ 

 32 36 40 بیمه حوادث انفرادي  1

 29 32 35 بیمه حوادث گروهی  2

 17 19 22 بیمه درمان انفرادي  3

 12 13 14 بیمه درمان گروهی  4

  : سایر انواع بیمه –و 
درجه 

1  
درجه 

2  
درجه 

3 

 17 19 22 پول در صندوق و گردش  1

 20 22 25 صداقت و امانت  2

3 
تمام خطر مقاطعه کاري , تمام خطر نصب و شکست ماشین 

 آالت 
14 13 12 

 17 19 22  ) مستقلعدم النفع (بصورت  4

 3,5 4 4,5 بدنه و مسئولیت کشتی و هواپیما  5

 23 26 29 دام و طیور و پرورش زنبور عسل و آبزیان  6

۱٥٦  

 



 6 6,5 7 اکتشاف و استخراج نفت و گاز  7

 12 13 14  ) دزدي با شکست حرز (بصورت مستقل 8

 12 13 14  ) شکست شیشه (بصورت مستقل 9

 6 6,5 7 مرهونات به نفع بانک  10

 

 

 29-3آیین نامه شماره 

 

تصویب  22/8/1374قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري , در جلسه مورخ  17از ماده  4شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 :نمود

واحد از ارقام فعلی موضوع  5به میزان  ) حداکثر کارمزد نمایندگان و شرکتهاي نمایندگی در رشته اتومبیل (بدنه و شخص ثالث
 .شوراي عالی بیمه کاهش می یابد 29ماده یک آیین نامه شماره  "د"از بند  1و شماره  "ج "بند 

 جاري خواهد بود. )1/9/1374این مصوبه از تاریخ ابالغ ( 

 

 

 29-4آیین نامه شماره 

 

تصویب نمود براي بیمه 28/6/79وبیمه گري درجلسه مورخ   مرکزيقانون تاسیس بیمه 17ازماده 4شورایعالی بیمه دراجراي بند
  :صادرمی شود هزینه صدور وکارمزدنمایندگی بارعایت مواردزیر محاسبه وپرداخت شود1379نامه هایی که ازاول آبانماه 

  :کارمزد فروش هر بیمه نامه با توجه به مقدار حق بیمه و طبقه بندي زیر 
 ال حق بیمه ,حداکثرصددرصد کارمزدمصوب تاپانصد میلیون ری -الف 
  .بیش ازپانصدمیلیون ریال تا یک میلیارد ریال حق بیمه ,حداکثرپنجاه درصدکارمزد مصوب نسبت به حق بیمه مازاد -1 
  .بیش ازیک میلیاردریال جق بیمه ,حداکثربیست وپنج درصدکارمزدمصوب نسبت به حق بیمه مازاد-2 
  :وطبقه بندي زیر  به مقدار حق بیمه  ه باتوجههزینه صدور هربیمه نام-3 
  .تایکصدمیلیون ریال حق بیمه حداکثرصددرصدهزینه صدور مصوب-ب  
تا پانصدمیلیون ریال حق بیمه حداکثربیست وپنج درصد هزینه صدور مصوب نسبت به حق بیمه   بیش از یکصدمیلیون ریال-1 

  .مازاد

۱٥۷  

 



  .نسبت به حق بیمه مازاد  حداکثرده درصد هزینه صدور مصوببیش ازپانصدمیلیون ریال حق بیمه ,-2 
هایی که عرفا به صورت ساالنه صادر میشودکمترازیکسال باشد کارمزدویاهزینه   چنانچه مدت پوشش بیمه اي دربیمه نامه-3 

  :حق بیمه سالیانه وبارعایت بندهاي الف وب فوق به ترتیب زیرمحاسبه وپرداخت شود  صدوربایدبراساس
 

 کارمزدیا هزینه صدور

 حق بیمه کوتاه مدت *حق بیمه سالیانه کارمزد سالیانه

نتیجه اجراي این مقررات راهمراه نظر  1380در مدت اجراي این مقررات تاپایان مهرماه است وشرکتهاي بیمه باید تا آخر شهریور 
 وپیشنهاد خودبه بیمه مرکزي گزارش نمایند.

 

 

 29-5آیین نامه شماره 

 

تصویب  29/11/1381قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري در جلسه مورخ 17ماده  4شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 .نمود

 لغو می شود و شرکتهاي بیمه موظفند مفاد آئین نامه مذکور را همچنان رعایت نمایند. 4/29آئین نامه شماره  )بند (د

 

 

  29-6آیین نامه شماره  

 

تصویب  29/11/1381قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري در جلسه مورخ  17ماده  4شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 نمود

شوراي عالی بیمه موضوع کارمزد  28/8/1375و قسمت ًاوالً در مصوبه مورخ  17/3/1378مصوبه مورخ  1382از ابتداي سال 
 لتی لغو و متن زیر جایگزین آنها می گرددموسسات دولتی و نهادهاي عمومی غیر دو

پرداخت کارمزد براي بیمه هاي مربوط به وزارتخانه و موسسات وشرکتهاي دولتی که نام آنها در قانون بودجه ذکر می شود و  - 1
 پیمانکاران هریک از آنها و نهادهاي عمومی غیر دولتی ممنوع است

کارکنان خود منعقد می نمایند اعم از اینکه کارکنان در تامین حق بیمه مشارکت  قراردادهاي بیمه که دستگاههاي مذکور براي -2
 داشته یا نداشته باشند مشمول ممنوعیت پرداخت کارمزد خواهد بود.

۱٥۸  

 



 

 

 29-7آیین نامه شماره 

 

تصویب  4/5/1384گري در جلسه مورخ   قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17از ماده  4شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
آیین نامه  3و  1مصوب شوراي عالی بیمه لغو و مواد  3/29و  2/29، 1/29هاي شماره   آیین نامه 1384نمود از ابتداي شهریور 

 :به شرح زیر اصالح شود 29شماره 
ي که توسط نمایندگان ا  حداکثر کارمزد قابل پرداخت از طرف مؤسسات بیمه در انواع بیمه غیرزندگی براي معامالت بیمه -1ماده 

 :گیرد بر اساس درصدي از حق بیمه پرداخت شده بشرح زیر است بیمه انجام می

 درصد کارمزد
 

شرکت نمایندگی 
 بیمه

 درصد کارمزد
 

نمایندة حقیقی 
 بیمه

 

  
 بیمۀ آتش سوزي -الف

 منازل مسکونی -1 25 29

 شوراي عالی بیمه 25خطرات صنعتی موضوع جداول ضمیمه شماره یک آیین نامه شماره -2 10 12

17 15 
شوراي عالی  25خطرات غیر صنعتی موضوع جداول ضمیمه شماره دو آیین نامه شماره -3

 بیمه

مصوب شوراي  25آیین نامه شماره  5و  4، 3میزان کارمزد مربوط به کاالهاي نامبرده در جداول ضمیمۀ شماره  –تبصره بند الف  
فوق  3و  2باشد و درمورد کارمزد خطرات تبعی بندهاي  فوق می 3و  2عالی بیمه بسته به مورد ، معادل اقالم مندرج در بندهاي 

 .گردد درصد افزوده می 5/2حسب مورد 

  
 :بیمه باربري -ب

 کاالهاي وارداتی -1 10 12

 صادراتیکاالهاي داخلی و  -1 15 17

 باربري به نفع بانک -3 5 6

درصد  50تواند  گردد، شرکت بیمه می در مواردي که بیمه نامه باربري بوسیله بانک افتتاح کننده اعتبار تمدید می _تبصره بند ب  
 .یمه پرداخت کندالتفاوت آن را حسب مورد به نماینده یا دالل رسمی ب  ازکارمزد حق بیمه بیمه نامه تمدیدي را به بانک و مابه

  
 :بیمه بدنه وسائط نقلیه موتوري –ج 

 وسائط نقلیه سواري -1 10 12

۱٥۹  

 



 بارکش -2 7 9

 مینی بوس –اتوبوس  -3 6 8

  
 :بیمه مسئولیت –د 

 و دیه )مسئولیت مدنی اجباري (شخص ثالث -1 5 7

 )سایر انواع مسئولیت ( بجز مسئولیت کشتی و هواپیما -2 25 29

   

 
کنند به ترتیب  حداکثر کارمزد قابل پرداخت به دالالن رسمی بیمه که به صورت شخص حقوقی یا حقیقی فعالیت می -3ماده 

 .درصد کارمزد نماینده حقیقی مندرج در این آیین نامه است 95معادل کارمزد نماینده حقیقی و 

 

  
 :بیمه حوادث شخصی و درمانی -هـ 

 حوادث انفرادي -1 28 32

 حوادث گروهی -2 25 29

 درمان انفرادي -3 15 17

 درمان گروهی -4 10 12

 

  
 :سایر انواع بیمه -و

 پول در صندوق و گردش -1 15 17

 صداقت و امانت -2 17 20

 آالت  تمام خطر مقاطعه کاري، تمام خطر نصب و شکست ماشین -3 10 12

 )النفع (بصورت مستقل  عدم --4 15 17

 بدنه و مسئولیت کشتی و هواپیما -5 3 5/3

 دام و طیور و پرورش زنبور عسل و آبزیان -6 20 23

 اکتشاف و استخراج نفت و گاز -7 5 6

 )دزدي با شکست حرز (بصورت مستقل -8 10 12

 )شکست شیشه (بصورت مستقل -9 10 12

 به نفع بانک مرهونات -10 5 6

۱٦۰  

 



 

 30آیین نامه شماره 

قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري , مقررات  17از ماده  4و  3بندشوراي عالی بیمه در اجراي 
 تصویب نمود: 21/10/1371مشروحه زیر را در جلسه مورخ 

 

به بیمه مرکزي ایران بپردازند  1371موسسات بیمه موظفند بدهیهاي معوق ناشی از عملیات اتکایی اجباري خود را تا پایان سال "
 .داخت موافقت بیمه مرکزي ایران را بنحو دیگري جلب نمایندمگر آن که در خصوص پر

 %75صورتحسابهاي بیمه اي اتکایی اجباري را در کلیه رشته ها براساس  1/1/1372در غیر اینصورت بیمه مرکزي ایران از تاریخ 
 ".کارمزد هاي مصوب شوراي عالی بیمه تهیه و در محاسبات منظور خواهد نمود

 

 

 31آیین نامه شماره 

قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري , مقررات  17ماده  7و  5شوراي عالی بیمه در اجراي بندهاي 
 تصویب نمود 20/2/1372تبصره را در جلسه مورخ  2ماده و  4مربوط به بازیافت خسارت مشتمل بر 

 

وجوه , اموال و حقوق مالیی که در نتیجه اقدامات بیمه گران پس از پرداخت خسارت بیمه گذار بمنظور اعمال حق  –ماده یک 
 .قانونی یا قراردادي خود به دست می آید خسارت بازیافتی نامیده میشود

د دریافت می نماید سند موسسه بیمه موظف است معادل ارزش بازیافتی ها و یا اسناد مالیی که در قبال حقوق خو –ماده دو 
 .انتظامی صادر و به حساب مربوطه منظور نماید

موسسه بیمه موظف است وجوهی را که بابت بازیافت خسارت دریافت می نماید پس از کسر هزینه هاي وصول , به  –ماده سه 
 .میزان خالص دریافتی تحت عنوان برگشت خسارت در حسابهاي مربوطه ثبت نماید

سه بیمه موظف است در اسرع وقت اموال بازیافتی را طبق ضوابط مربوطه به فروش رسانیده , وجوه حاصل را پس موس -ماده چهار
 .از کسر هزینه هاي فروش به ترتیب مقرر در ماده سه این آیین نامه در حسابها عمل نماید

 .بیمه گذار مربوطه در خرید اموال بازیافتی حق تقدم دارد -1تبصره 

۱٦۱  

 



ه بیمه می تواند اموال بازیافتی مورد نیاز خود را به ارزش عادله تملک نماید و در مورد وجوه حاصله وفق ماده سه موسس -2تبصره 
 این آیین نامه عمل نماید.

 

 

 32آیین نامه شماره 

 تعرفه مازاد مالی و جانی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوري زمینی در مقابل اشخاص ثالث

 

ماده  7نامه زیر را که مشتمل بر  قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري , آیین 17ماده  4شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 تصویب نمود 15/12/1373است در جلسه مورخ 

 
را  )ثالث موسسات بیمه مکلفند بیمه نامه هاي مازاد مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوري زمینی (شخص  -1ماده 

 .براساس مقررات تعیین شده در این آیین نامه صادر نمایند
 

پیوست مشخص گردیده و چنانچه بیمه گذار  5تا  1حداقل نرخ براي تعهد جانی و مالی تا ده میلیون ریال در جداول  -2ماده 
د بود که ذیل جداول مزبور معین شده عالقمند به داشتن پوشش مازاد بر ده میلیون ریال باشد حداقل نرخ طبق تبصره هایی خواه

 . است
 

حداقل نرخهاي تعیین شده با توجه به شرایط عمومی آیین نامه اجرایی مورد عمل شخص ثالث شرکت هاي بیمه و شرایط  -3ماده 
 . خصوصی زیر تعیین گردیده است

 
ذکر میگردد , راننده یا مالک وسیله نقلیه مشمول چنانچه در اثر حادثه وسیله نقلیه بیمه شده که مشخصات آن در بیمه نامه  -1/3

پرداخت خسارت جانی یا مالی گردد, بیمه گر متعهد پرداخت غرامت فوت , نقص عضو , جرح یا هزینه هاي مالی به میزان تعیین 
 .شده توسط کارشناس شرکت و یا راي صادره توسط مراجع ذیصالح حداکثر تا مبلغ مقرر در بیمه نامه میباشد

 
 .خسارت پرداختی براي هزینه هاي پزشکی تا سقف تعهدات جانی قابل پرداخت میباشد -2/3
 
تعهد بیمه گر از لحاظ تعداد افراد زیاندیده خارج از وسیله نقلیه مورد بیمه نامحدود و در مورد سرنشینان آن محدود به  -3/3

 .ظرفیت مجاز وسیله نقلیه میباشد
 
وسط مراجع ذیصالح قضایی مبلغی بابت هزینه معالجه و یا به هر نحو دیگر توسط بیمه گر چنانچه قبل از صدور حکم ت -4/3

 .از خسارت متعلقه کسر میگردد 2پرداخت شود مبلغ پرداختی با رعایت ماده 
 

۱٦۲  

 



 .تعهد بیمه گر نسبت به جبران خسارت مالی در طول مدت قرارداد حداکثر تا میزان مبلغ مقرر در بیمه نامه میباشد -5/3
 
موسسات بیمه میتوانند در صورت توافق با بیمه گذار و زیان دیده بدون راي دادگاه خسارت وارده به اشخاص ثالث را تا سقف  -6/3

 .مقرر در بیمه نامه پرداخت نمایند
 

 .با توجه به حداقل حق بیمه هاي تعیین شده کارمزد اتکایی اجباري ده درصد خواهدبود -4ماده 
 

 :بیمه میتوانند تخفیفات زیر را در بیمه نامه هاي گروهی اعمال نمایند شرکتهاي -5ماده 
 
 .درصد 15دستگاه  100دستگاه تا  50از  -1/5
 
 درصد 20دستگاه به نسبت مازاد  100بیش از  -2/5
 

 25ل دوم درصد در سا 15در صورتیکه بیمه گذار در طول مدت خسارتی نداشته باشد بیمه گر میتواند در سا ل اول  -6ماده 
 .درصد تخفیف در حق بیمه منظور نماید 30درصد و براي سال سوم و سالهاي بعد 

شرکتهاي بیمه موظفند آمار حق بیمه و خسارت براي پوشش هاي جانی و مالی را به تفکیک هر استان و براساس حدود  -7ماده 
  .رسال نمایندتعیین شده در جداول پیوست در پایان هر سه ماهه به بیمه مرکزي ایران ا

 1/32آئین نامه شماره 

   مکمل آئین نامه تعرفه مازاد مالی و جانی بیمه شخص ثالث
موارد زیر را  19/6/1381قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري در جلسه مورخ  17ماده  5شوراي عالی بیمه در اجراي بند 

 :تصویب نمود 32به عنوان مکمل آئین نامه 
 

 :آئین نامه به شرح زیر اصالح شود 6ماده 

درصورتیکه بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه خسارتی نداشته باشد بیمه گر از سال دوم به بعد تخفیف هاي زیر را :  6ماده 
 :براساس حق بیمه ساالنه پوشش هاي اختیاري مازاد بیمه شخص ثالث اعمال نماید

  
 سال دوم  سال سوم  سال چهارم  نجم سال پ سال ششم سال هفتم به بعد 

50% 35% 25% 15% 10% 5% 

 :به آئین نامه اضافه شود 8ماده زیر به عنوان ماده  -2

 
آئین نامه اجرائی قانون  13جرائم تعدد خسارت براي تعهدات پوشش هاي اختیاري مازاد بیمه شخص ثالث نیز طبق ماده  :8ماده 

 . بیمه شخص ثالث منظور و براساس مجموع حق بیمه اجباري و اختیاري محاسبه می گردد

 
شوراي عالی بیمه درخصوص نحوه محاسبه تخفیف عدم خسارت  21/3/1380از تاریخ ابالغ این اصالحیه ، مصوبه جلسه مورخ  -3

 ملغی می باشد

۱٦۳  

 



 

 

 

 33آیین نامه شماره 

آیین نامه زیر راکه  قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري 17ماده  4شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 تصویب نمود 15/12/1373ماده و یک تبصره است در جلسه مورخ  10مشتمل بر 

 

 :نمایندموسسات بیمه مکلفند بیمه نامه هاي بدنه اتومبیل را براساس حق بیمه هاي زیر صادر  -ماده یک 

 حداقل نرخ حق بیمه بدنه اتومبیلهاي سواري 

حداکثر تعهدات 
 مالی
 

مشخصات 
 خودرو 

 10تا 
 میلیون ریال 

 10مازاد بر 
 میلیون ریال 

 20مازاد بر 
 میلیون ریال

 30مازاد بر 
 میلیون ریال

 4کمتر از  
 سیلندر 

 1/1  4/1  8/1  2/2 

 4/2  2  6/1  2/1  سیلندر 4 

به سیلندر  4 
 باال

 4/1  8/1  2/2  6/2 

 حداقل نرخ حق بیمه بدنه اتومبیلهاي حمل مسافر بر حسب ارزش وسیله   

 موارد استفاده وسیله نقلیه  نرخ  مشخصات خودرو 

مینی بوس با ظرفیت 
 نفر  21

 درصد 3
بین شهري و  –رفت و آمد هاي عمومی شهري 

 ) خارج از شهر (پالك کرایه

5/2 
 درصد

محصلین  –دانشجویان  –جابجایی کارکنان 
  ) دولتی –(پالك شخصی 

اتوبوس با ظرفیت بیش 
 نفر 21از 

5/3 
 درصد

بین شهري و  –رفت و آمدهاي عمومی شهري 
 ) خارج از شهر (پالك کرایه

محصلین  –دانشجویان  –جابجایی کارکنان  درصد 3

۱٦٤  

 



 ) دولتی –(پالك شخصی 
 حداقل حق بیمه بدنه انواع موتورسیکلت بر حسب ارزش وسیله نقلیه 

 ) میزان حق بیمه (به ریال  مشخصات خودرو  

 10000  موتور گازي 

 با ارزش پانصد هزارریال 25000  موتورسیکلت هاي تک سیلندر و دو سیلندر  

  
درصد ارزش مورد بیمه بعالوه  3متجاوز از پانصد هزار ریال باشد مازاد بر آن معادل  2تبصره : چنانچه ارزش موتورسیکلت ردیف 

 .ریال خواهد بود 25000
 ماشینهاي راهسازي و کشاورزي 

 مشخصات خودرو  
میزان حق بیمه  

 ) (به ریال

 %1  اسکریپر –میکسر  –کمپاین  –غلطک 

تراکتور  –بیل مکانیکی  -گریدر –لودر چرخ زنجیري  –بولدوزر 
  ) فنیشر (پخش آسفالت –لیف تراك 

5/1% 

 %2  دمپر  –لودر چرخ الستیکی  

 حداقل نرخ بیمه بدنه انواع بارکش بر حسب ارزش وسیله نقلیه 

  انواع یدك
نرخ 
 درصد

 مشخصات خودرو
  )(میزان بار

  ردیف

  5/1 
 حداکثر تا دو تن

 ) (وانت
1 

 5/2  کمپرسی جراثقال – )اطاق بار کانتینر (چوبی فلزي 
 حداکثر پنج تن

 ) (کامیونت
حمل مرغ و  –حمل شیشه کپسول گاز  –تانکر  2

 سردخانه دار
5/3 

تانکر حمل شیر, روغن نباتی  –اطاق باري معمولی 
تریلر  -جراثقال دار –بونکر سیمان  –مایع , غالت 

  لبه دار فابریک و غیره )(کفی
2 

بیش از پنج تن 
انواع کامیون با 
 )(یدك

3 

کانتینردار(چادري  –یخچال دار  –اطاق کمپرسی 
تانکر  –حمل کپسول گاز  –میکسردار  – )فلزي 

  گازوئیل –مخصوص نفت 
5/2 

 3  تانکر مخصوص بنزین و نفت جت

 7/1  ) تریلر (کفی

 5/3  تانکر مخصوص گاز و مواد اسیدي

۱٦٥  

 



درصدو در سال چهارم و  45در سال سوم  ,درصد 35درصد, در سال دوم  25در صورت عدم وجود خسارت در سال اول  -2ماده 
 .درصد تخفیف جهت بیمه گذار منظور خواهد شد 60بعد از آن 

 
اشد سالی سال از ساخت آنها گذشته ب 10و انواع کرایه ها که بیش از  )دولتی  –حق بیمه اتومبیلهاي سواري (شخصی  -3ماده 

 .حق بیمه مقرر بعنوان حق بیمه اضافی به مبلغ مزبور اضافه می گردد 5%

درصد واتومبیلهاي ویژه آژانس و تعلیم رانندگی و کرایه خطی به  50حق بیمه اتومبیلهاي سواري کرایه و تاکسی به میزان  -4ماده 
 .درصد اضافه نرخ دریافت می شود 40میزان 

ماشینهاي آتش نشانی , حمل خون , آزمایشگاه  , اتومبیلهایی که داراي وسایل اضافی هستند مانند : آمبوالنسحق بیمه  -5ماده 
 :باستثنا اتومبیلهاي سواري به شرح ذیل می باشد ...هاي سیار, فرستنده هاي سیارو 

 .محاسبه خواهد شدحق بیمه وسیله نقلیه که حسب مورد و نوع و سیستم آن براساس تعرفه خودروهاي مشابه  -1

 .درصد ارزش لوازم و وسایل مذکور محاسبه و دریافت خواهد شد 3حق بیمه لوازم و وسایل اضافی که براساس  -2

 : تخفیفات گروهی براي مواردي که تعداد بیمه نامه -6ماده 

 .درصد 15دستگاه باشد برابر  100تا  50از  –الف 

 .درصد میباشد 20د دستگاه باشد نسبت به مازا 100بیش از  –ب 

 .در صورتیکه پوشش بیمه اي محدود به یک و یا چند خطر موضوع بیمه باشد حق بیمه به ترتیب زیر تعیین میگردد -7ماده 

 درصد حق بیمه 15 )آتش سوزي (خسارات جزیی و کلی  -1/7

 درصد حق بیمه 25 )سرقت (خسارات جزیی و کلی  -2/7

 درصد حق بیمه 70 )حادثه (خسارات جزیی و کلی -3/7

 درصد حق بیمه 70فقط خسارات جزیی براي تمام خطرات تحت پوشش  -4/7

 درصد حق بیمه 70فقط خسارات کلی براي تمام خطرات تحت پوشش  -5/7

در صورتیکه بیمه گذار خسارت را بعنوان فرانشیز به عهده بگیرد شرکت بیمه میتواند متناسب با مبلغ تعهد شده در حق  -8ماده 
 .مه هاي تعیین شده تخفیف اعمال نماید. حداقل فرانشیز ده درصد می باشدبی

 .شرکت هاي بیمه موظفند آمار حق بیمه خسارات به تفکیک هر استان را به بیمه مرکزي ایران ارسال نمایند -9ماده 

 این تعرفه صادر نمایندبیمه نامه هاي بدنه اتومبیل را براساس  1/1/1374شرکت هاي بیمه موظفند از تاریخ  -10ماده 

 

 

 

 34آیین نامه شماره 

۱٦٦  

 



ماده  5شرایط عمومی بیمه نامه اعتبارصادرات کاال و حداقل نرخ حق بیمه آن شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
شرایط عمومی بیمه نامه اعتبار  1/3/1374قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري ، در جلسه مورخ  17

 صادرات کاال و حداقل نرخ حق بیمه آن را به شرح زیر تصویب نمود

 

 شرایط عمومی –الف 
 کلیات –فصل اول 

 اساس قرارداد – 1ماده 
 و براساس پیشنهاد کتبی 1316این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال 

 .گونه تغییري در آن به موجب الحاقیه هاي صادره خواهد بودبیمه گذار تنظیم گردیده و هر 
آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و کتباً به بیمه گذار هم زمان با صدور بیمه نامه اعالم 

 .شده جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمیگردد
 تعاریف -2ماده 

بیمه ایست که مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارت احتمالی را طبق بیمه گر :بیمه گر شرکت  -1-2
 .شرایط مقرر در این بیمه نامه بعهده میگیرد

بیمه گذار :بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه است که بیمه را خریداري نموده و متعهد پرداخت  -2-2
 .حق بیمه آن میباشد

 .ذینفع : هر شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه است که در تمام یا قسمتی از موضوع بیمه نفع داشته باشد -3-2
 .موضوع بیمه : تامین مطالبات بیمه گذار / ذینفع در رابطه با فروش کاالي مذکور در بیمه نامه میباشد -4-2
 .باشد که تحمل آن بعهده بیمه گذار خواهد بودفرانشیز : مبلغ و یا درصد معینی از خسارت می -5-2

 شرایط –فصل دوم 
 اصل حسن نیت -3ماده 

بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهاي بیمه گر کلیه اطالعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار 
 .بیمه گر قرار دهد

از اظهار مطلبی خودداري نماید و یا عمدا بر خالف واقع اظهاري بنماید اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسش هاي بیمه گر عمدا 
قرارداد بیمه باطل و بال اثر خواهد بود ولو این که مطالب کتمان شده و یا اظهارات خالف واقع هیچ تاثیري در وقوع حادثه نداشته 

د بلکه بیمه گر میتواند مانده حق بیمه را نیز باشد. در اینصورت نه فقط حق بیمه پرداختی بیمه گذار به وي مسترد نخواهد ش
 .مطالبه نماید

 تعهدات بیمه گر -4ماده 
بیمه گر متعهد است آن قسمت از خساراتی را که به علت عدم وصول مطالبات بیمه گذار از خریدار متوجه وي شده است جبران 

 .نماید مشروط بر این که ناشی از خطرات زیر بوده باشد
 .یا اعسار خریدارورشکستگی  -1-4
استنکاف خریدار از قبول کاالي صادر شده مشروط بر اینکه کاالي مذکور طبق پروفرما و یا استاندارد هاي مورد توافق صادر  -2-4

 . شده باشد
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 . خودداري خریدار از پرداخت برات در سررسید -3-4
 .عدم پرداخت بهاي کاال در سررسید مربوط -4-4
 .رابطه سیاسی با کشور خریدار بنحوي که صادر کننده موفق به دریافت مطالبات خود در سر رسید نشودتیره شدن یا قطع  -5-4
اعمال سیاستهاي اقتصادي و محدودیتهاي وارداتی و یا ارزي در کشور خریدار که موجب عدم دریافت مطالبات بیمه گذار  -6-4

 .گردد
 .یا مصادره اموال بنحو یکه بیمه گذار موفق به دریافت مطالبات خود نشودسلب مالکیت از خریدار کاال بر اثر ملی شدن و  -7-4
خسارات ناشی از وقوع جنگ یا حالت جنگ و یا هرگونه عملیاتی که به جنگ شباهت دارد در کشور خریدار اعم از این که  -8-4

 .جنگ اعالم شده یا نشده باشد
 .خریدارخسارات ناشی از اعتصاب ، شورش و بلوا در کشور  -9-4

 حداکثر میزان تعهد بیمه گر -5ماده 
 .حداکثر تعهد بیمه گر از مبلغ مذکور در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد

 زمان تحقق خسارت -6ماده 
 . در مورد ورشکستگی و یا اعسار خریدار پس از احراز آن -1-6
 . ز تاریخ سررسیدپرداختدر مورد خودداري خریدار از پرداخت قیمت کاالي حمل شده شش ماه پس ا -2-6
در مورد استنکاف غیر موجه خریدار از قبول کاالي صادر شده یک ماه پس از تاریخی که با موافقت بیمه گر کاال مجدداً  -3-6

 .فروش رفته یا ترتیبی براي برگشت یا انتقال آن به محل دیگر داده شده باشد
خیر در انتقال قیمت کاال از کشور خریدار بوده و موجبات آن از حیطه در موردي که خسارت وارده ناشی از ممانعت یا تا -4-6

اختیار خریدار و بیمه گذار خارج باشد ، سه ماه پس از تودیع قیمت کاالي مزبور بصورت سپرده غیر قابل برگشت در یکی از 
 .بانکهاي مورد قبول بیمه گر

بموجب قوانین و مقررات جاري در کشور خریدار امکان پذیر چنانچه تودیع سپرده فوق الذکر به تشخیص بیمه گر  -6 -1-4
 . نباشد، چهار ماه پس از سررسید پرداخت

 .در سایر موارد پس از انقضا چهار ماه از تاریخ تحقق خطري که موجب بروز خسارت شده است -5-6
که براي هر مورد مقرر شده است می  علیرغم مهلت هاي مقرر در این ماده در موارد زیر زمان تحقق خسارت به ترتیبی -1-5-6

 .باشد
در صورتیکه خریدار خود را در عدم پرداخت قیمت کاال محق بداند و این امر مورد قبول بیمه گذار نباشد و یا در هر  -1-1-5-6

ر داد احاله شده مورد دیگري که حل اختالف بین خریدار و بیمه گذار به دادگاه صالحیتدار و یا سایر مراجع پیش بینی شده در قرا
 . باشد پس از صدور حکم قطعی به نفع بیمه گذار از مراجع مزبور

در هر مورد که بموجب شرایط قرارداد فروش یا قانون کشور خریدار ترتیبات خاصی براي مطالبه خسارت و یا استیفاي  -2-1-5-6
 .حقوق بیمه گذار پیش بینی شده باشد براساس ترتیبات مذکور

 ه خسارتمحاسب -7ماده 
خسارت براساس مبلغ و شرایط قرارداد و نرخ تسعیر مقرر در شرایط خصوصی و تا میزان تعهد شرکت محاسبه و پس از کسر  -1-7

 .فرانشیز پرداخت خواهد گردید
هرگاه در قرارداد فروش شرط شده باشد که عدم پرداخت بخشی از قیمت کاال در سررسید مقرر موجب حال شدن بقیه  -1-1-7

ب فروشنده میشود چنین شرطی در زمان پرداخت خسارت نسبت به بیمه گر بی اثر است مگر اینکه شرط خالف آن در بیمه طل
 .نامه ذکر گردیده باشد

۱٦۸  

 



 .مبالغ زیر نیز در محاسبه خسارات منظور و پرداخت میگردد -2-7
خریدار از قبول آن با موافقت بیمه گر به  هزینه حمل مجدد کاال در صورتیکه کاالي صادره بعلت استنکاف غیر موجه -1-2-7

 .محل دیگري منتقل یا مرجوع گردد
مبلغی که خریدار خود را در عدم پرداخت آن محق دانسته در صورت صدور راي مراجع ذیصالح مبنی بر محق نبودن  -2-2-7

 .خریدار
مخارجی که بیمه گذار براي جلوگیري از تحقق یا توسعه خسارت و یا وصول مطالبات خود می نماید بر فرض که منتج به  -3-2-7

نتیجه نشود بعهده بیمه گر خواهد بود. هر گاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبور یا تناسب آن با موضوع بیمه اختالفی ایجاد 
 .این بیمه نامه خواهد بود 20شود حل اختالف طبق مقررات ماده 

 زمان پرداخت خسارت -8ماده 
روز پس از زمان تحقق خسارت و تعیین میزان آن نسبت به تصفیه آن در وجه بیمه گذار یا  15بیمه گر موظف است حداکثر ظرف 

 .ذینفع اقدام نماید
 وظایف بیمه گذار -9ماده 

 .در اختیار بیمه گر قرار دهد مشخصات کامل قرارداد مربوط به این بیمه نامه را -1-9
کلیه اطالعات خود را که ممکن است در ارزیابی خطر موثر باشد از جمله هرگونه اطالعی که از سوابق بازرگانی خریدار دارد  -2-9

 .بمنظور بررسی و ارزیابی دقیق خطر به آگاهی بیمه گر برساند و فرم پیشنهاد بیمه را با دقت تکمیل نماید
 .اسناد و مدارك و اطالعات مربوط به قرارداد فروش را که مورد درخواست بیمه گر باشد به وي تسلیم داردهرگونه  -3-9
بیمه گذار موظف است کلیه تدابیر و اقدامات الزم و مناسب را براي محافظت کاالي موضوع قرارداد و به منظور حفظ حقوق  -4-9

ل داشته و در صورت درخواست بیمه گر در مهلت هاي قانونی اقدامات الزم بیمه گر علیه بدهکاران و یا هر شخص دیگري ، معمو
 .حقوقی مانند واخواست و غیره را انجام دهد

بدون اخذ موافقت کتبی بیمه گر تغییراتی در قرارداد نداده و یا سررسید پرداخت و یا مهلتی را تمدید ننماید. موافقت و یا  -5-9
رابطه با طلب مورد تضمین و یا وثایق و تامین هاي وابسته به آن بعمل نیاورد و یا بطور جزیی مصالحه و یا هر اقدام دیگري در 

 .یاکلی از طلب یا وثایق و تامین هاي وابسته به آن صرفنظر نکند و یا آنرا بدیگري واگذار ننماید
تسلیم مدارك مربوط به حمل و یا تحویل  چنانچه مشکالتی در اجراي قرارداد فروش کاال به خریدار از قبیل تنظیم اسناد و -6-9

 .روز از تاریخ اطالع مراتب را به آگاهی بیمه گر برساند 10کاال بروز کند حداکثر تا 
حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ اطالع از هر واقعه اي که ممکن است باعث تشدید خطر مورد تعهد شود و بطور کلی هر  -7-9

 .ا تهدید کند باید بیمه گر را کتبا آگاه سازدواقعه اي که طلب مورد تعهد ر
در صورتیکه پس از انقضا یکماه از سررسید پرداخت نتواند قسطی را وصول کند نظر خود را در باره علت توانایی بدهکار در  -8-9

 .ا آگاه سازدپرداخت اقساط به بیمه گر اعالم داشته و چنانچه متعاقب چنین وضعیتی وجهی وصول کند بالفاصله بیمه گر ر
دستوراتی را که بیمه گر بمنظور جلوگیري یا کاهش خسارت میدهد به اجرا در آورده و در صورتی که بیمه گر الزم بداند  -9-9

 .قرارداد را ادامه ندهد
یل کاالي چنانچه در طول مدت حمل کاال بیمه گذار از بروز عوامل زیر در کشور خریدار مطلع شود بایستی بالفاصله از تحو -10-9

 .در حال حمل جلوگیري کرده و حمل دیگري به آن کشور انجام ندهد مگر با موافقت کتبی بیمه گر
 .کشور خریدار ورود کاالي موضوع قرارداد را ممنوع کرده باشد -1-10-9
 .کشور خریدار دستور توقیف کاال را داده باشد -2-10-9
 .ن است منجر به تحقق خسارت گرددهر رویداد دیگري در کشور خریدار که ممک -3-10-9
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 .حق بیمه مقرر را به ترتیب پیش بینی شده در شرایط خصوصی پرداخت نماید -11-9
روز از تاریخ اطالع از وقوع خسارت مراتب را با مدارك و اسناد مثبته اي که نشان دهنده میزان خسارت  10حداکثر تا  -12-9

 .مورد ادعاست در اختیار بیمه گر قراردهد
را بمنظور  )کلیه اقدامات مقتضی و ضروري یا هرگونه اقدامی که مورد درخواست بیمه گر باشد (از جمله اقدامات قانونی  -13-9

 .وصول مطالبات از خریدار یا ضامن خریدار یا هر شخص دیگري که بتوان مطالبات را از وي وصول کرد به عمل آورد
بیمه گر وجهی از خریدار یا ضامن وي یا از محل دیگري بابت قراردادي که  در صورتیکه متعاقب دریافت خسارت از -14-9

 .خسارت مربوط به آن است دریافت نموده باشد باید کل مبلغ دریافتی را به بیمه گر پرداخت کند
اردادي که قانونی نسبت به قر )اصل و بهره )بیمه گذار پس از تصفیه خسارت کلیه حقوق خود را اعم از عین و منافع  -15-9

خسارت مربوط به آن است تا میزان خسارت دریافتی به بیمه گر منتقل کرده و بیمه گر می تواند بهر نحو یکه الزم بداند نسبت به 
 .استیفاي حقوق خود اقدام نماید
 :بنابر این بیمه گذار مکلف است

میدارد همزمان و بصورت کتبی به بیمه گر  کلیه حقوق خود نسبت به قراردادي که خسارت مربوط به آن را دریافت -1-15-9
 .واگذار نماید

 .کلیه اسناد مربوط به کاالیی که بابت آن خسارت پرداخت شده است را به بیمه گر واگذار و منتقل نماید -2-15-9
 .کلیه وثایق یا تضمین هاي مربوط به قرارداد را تحویل بیمه گر دهد و یا به بیمه گر واگذار کند -3-15-9
 فسخ و بطالن بیمه نامه -10ده ما

چنانچه بیمه گذار یا نماینده او در مو قع عقد قرارداد با قصد تقلب ارزش کاال را اضافه بر قیمت عادله اعالم کرده باشد عقد بیمه 
 .باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست

اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه  هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداري کند یا عمداً -1-10
طوري باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکور 

ست قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر تاثیري در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته ا
 .می تواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید

اگر خودداري از اظهار مطالبی یا اظهارات خالف واقع از روي عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود، در این صورت هرگاه  -2-10
 .مطلب اظهار نشده یا اظهار خالف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود

یمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقا کند و یا قرارداد بیمه را فسخ ب
کند . در صورت فسخ ، بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهار نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطالع دهد. اثر فسخ ده 

غ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد روز پس از ابال
 .دارد

در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خالف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی 
 . کامل و واقع پرداخت شده باشد تقلیل خواهد یافت که بایستی در صورت اظهار خطر بطور

 تغییر مالکیت -11ماده 
در صورتیکه فروشنده یا خریدار در قرارداد تغییر یابد مراتب میبایستی در اسرع وقت به اطالع بیمه گر برسد و در هر حال انتقال 

 .کتبی بیمه گر خواهد بودحقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به انتقال گیرنده منوط به موافقت 
 تشدید خطر -12ماده 

هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطري را که به مناسبت آن عقد بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا 
د قرارداد با وضعیت موضوع بیمه را بطوري تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر براي انعقا
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اگر تشدید خطر در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد  –شرایط مذکور در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بالفاصله از آن مطلع کند 
 .مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطالع خود رسما به بیمه گر اعالم کند

اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه گذار در هر دو مورد مذکور فوق بیمه گر حق دارد 
حاضر به قبول و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل خود بیمه 

د . در صورتی که بیمه گر پس از اطالع از تشدید خطر به گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجراي محاکم عمومی از او مطالبه کن
نحوي از انحاء رضایت به بقاء قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطالع از مراتب از بیمه گذار قبول کرده یا 

کند . وصول اقساط حق بیمه بعد از اطالع از خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی تواند به مراتب مذکور استناد 
 تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه دلیل بر رضایت

 .بیمه گر به بقا قرارداد می باشد
 اصل بیمه مضاعف -13ماده 

گر دیگري اگرتمام یا قسمتی از خطرات تحت پوشش این بیمه نامه به موجب قرارداد دیگري و براي همان خطر و مدت نزد بیمه 
بیمه شده باشد بیمه گذار ملزم است مراتب را بدون تاخیر و با ذکر نام بیمه گر و مبلغ بیمه شده باطالع بیمه گر برساند . در این 
صورت مسئولیت بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه کرده با مجموع مبالغ بیمه شده میباشد مگر آن که در شرایط خصوصی 

 . ق شده باشدبه نحو دیگري تواف
 آخرین نشانی -14ماده 

 .کلیه مکاتبات بایستی با پست سفارشی به آخرین نشانی اعالم شده از سوي بیمه گر و بیمه گذار ارسال گردد
 استثنائات و سایر مقررات –فصل سوم 

 استثنائات -15ماده 
 :موارد زیر در تعهد بیمه گر نمی باشد

کی از شرایط آن به وسیله بیمه گذار یا نمایندگان و یا شرکاي وي مگر اینکه عدم اجراي عدم اجراي قرارداد فروش و یا ی -1-15
آن بنا به تصمیم دولت و یا دستور بیمه گر باشد که در اینصورت نیز ، تعهد بیمه گر فقط بمیزان ارزش کاالي صادره یا خدمات 

 .انجام شده می باشد
 .ات و واردات ایران بعهده بیمه گذار محول بوده استعدم انجام وظایفی که طبق مقررات صادر -2-15
 .عمد بیمه گذار یا نمایندگان و یا کارگزاران وي که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم موجب بروز خسارت شده باشند -3-15
 . خسارات ناشی از عدم دریافت مجوز ورود کاال و انتقال قیمت آن و رعایت سایر مقررات و تشریفات الزم -4-15
قراردادي که طبق آن کاال باید به کشوري غیر از کشور خریدار صادر شود و یا قیمت کاال از کشوري غیر از کشور خریدار  -5-15

 .دریافت شود مگر اینکه موافقت قبلی بیمه گر جلب شده باشد
به ورود کاالي دیگر از سایر  قراردادي که بموجب آن اجازه ورود کاال به کشور خریدار و یا دریافت قیمت آن مشروط -6-15

 .کشورها شده باشد
روز از تاریخ حمل کاال باشد مگر اینکه موافقت قبلی  180قراردادهایی که مدت پرداخت قیمت کاالي موضوع آن بیش از  -7-15

 .بیمه گر اخذ شده باشد
 برود، خسارت وارد به کاالي فروخته شده در صورتیکه حین حمل خسارت ببیند یا از بین -8-15

 .بیمه گرتعهدي درجبران خسارت وارده به کاال و یا عدم پرداخت بهاي آن توسط خریدار نخواهد داشت
 قرارداد منعقده با خریداري که با بیمه گذار منافع مشترك داشته باشد مگر با موافقت کتبی -9-15

 .بیمه گر
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 . نوسانات نرخ ارز مگر آنکه خالف آن شرط شده باشد-10-15
 .خسارات ناشی از عدم تطبیق کاالي ارسالی با سفارش خریدار -11-15
 خسارات ناشی از عیب ذاتی کاال -12-15

 اسقاط تعهد بیمه گر -16ماده 
هرگونه اظهار و عمل خالف از سوي بیمه گذار یا نمایندگان وي که به قصد گمراهی بیمه گر صورت گیرد و همچنین عدم انجام هر 

این بیمه نامه از طرف بیمه گذار موجب اسقاط تعهدات بیمه گر خواهد شد بدون این که این امر تاثیري در یک از تعهدات مقرر در 
 .تعهدات بیمه گذار از جمله پرداخت حق بیمه مقرر داشته باشد

 مهلت اقامه دعوي -17ماده 
 .طرح هرگونه ادعاي خسارتی بعد از گذشت دو سال از زمان تحقق خسارت مسموع نخواهد بود

 واگذاري حقوق – 18ماده 
 .بیمه گذار حق انتقال حقوق و منافع ناشی از بیمه نامه اي که بنام اوصادر شده است را ندارد مگر با موافقت قبلی بیمه گر

 اصل قائم مقامی -19ماده 
ن خسارت پرداخت شده کلیه حقوق بیمه گذار علیه اشخاص ثالث بلحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذکور در ایجاد حادثه تا میزا

 .به بیمه گر منتقل میگردد
 حل اختالف -20ماده 

در صورتیکه بین بیمه گر و بیمه گذار درباره این بیمه نامه اختالفی بروز کند که از طریق مسالمت آمیز و یا ارجاع امر به کارشناس 
 .یب زیر تعیین میشوند ارجاع می شودواحد مرضی الطرفین فیصله نیابد حل اختالف به هیاتی از کارشناسان که به ترت

هر یک از طرفین یک نفر کارشناس تعیین و کتباً به طرف دیگر معرفی می کند کارشناسان مزبور کارشناس دیگري را  -1-20
 .بعنوان سرکارشناس تعیین خواهند کرد

کارشناسی هیچ دعوایی در خصوص بیمه راي هیات کارشناسی با اکثریت آرا معتبر و الزم االجرا است و قبل از صدور راي -2-20
 .نامه در مراجع قضایی قابل طرح نمی باشد

در صورتیکه هر یک از طرفین در مدت سی روز داور خود را تعیین ننماید و یا داوران در انتخاب سرداور به توافق نرسند -3-20
 .طرفین حق مراجعه به مقامات ذیصالح را خواهند داشت

 .رداخت حق الزحمه کارشناس اختصاصی خود و نیمی از حق الزحمه سرکارشناس را بعهده داردهر یک از طرفین پ-4-20
 تعرفه –ب 

 :حداقل نرخ بیمه اعتبار صادرات کاال به شرح جدول زیر تعیین میگردد -1ماده 

3 2 1 

 گشایش اعتبار اسنادي واگذاري اسناد در مقابل واگذاري اسناد در مقابل 1گروه

 D/P L/C پرداخت D/Aتضمین

1% %5/0 %2/0 1 

2% %1 %5/0 2 

4% %2 %1 3 

7% %5/3 %2 4 
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نرخهاي ستون یک در مواردي است که یکی از بانکهاي معتبر کشور خریدار پرداخت را پس از حمل کاال و دریافت اسناد  –الف 

 .الزم تضمین نموده باشد
درصد کاهش نرخ  25را تضمین نماید  (L/C) پرداخت مبلغ اعتبار اسناديدر صورتیکه بانک مرکزي کشور خریدار  -1تبصره 

 . منظور خواهدشد
 .درصد اضافه نرخ منظور خواهد شد 5مدت دار باشد براي هر ماه  (L/C) در صورتیکه اعتبار اسنادي -2تبصره 

دریافت قیمت کاال ، اسناد را به خریدار نرخهاي ستون دو در مواردي است که یکی از بانکهاي معتبر کشور خریدار در مقابل  –ب 
 .واگذار نموده و وجه دریافتی را براي فروشنده حواله نماید

نرخهاي ستون سه در مواردي است که یکی از بانکهاي معتبر کشور خریدار به نیابت فروشنده در مقابل دریافت برات و یا  –ج 
 .یل نمایدتضمین مذکور در قرارداد فروش اسناد را به خریدار تحو

 .درصد اضافه نرخ منظور خواهد گردید 10تبصره : در صورتیکه پرداخت مدت دار توافق شده باشد بازا هر ماه 
درصد براي  15نرخ هاي ذکر شده در جدول فوق الذکر با در نظر گرفتن حداقل ده درصد فرانشیز براي خطرات غیر سیاسی و  -د

 .خطرات سیاسی می باشد
ذکور در این تعرفه مشروط بر آن است که کاال تا زمان واگذاري اسناد توسط بانک به خریدا ر در ید و اختیار نرخهاي م -2ماده 

 .فروشنده باشد
در صورتیکه قرارداد فروش خارج از انواع ذکر شده در جدول فوق منعقد گردد بیمه گر میتواند پس از اخذ موافقت بیمه  -3ماده 

 .رایط آن به صدور بیمه نامه اقدام نمایدمرکزي ایران در خصوص نرخ و ش
 :طبقه بندي کشورها بر حسب خطرات موضوع بیمه صادرات کاال بشرح گروههاي چهارگانه زیر تعیین میگردد – 4ماده 

استرالیا ، اتریش ، بلژیک ، کانادا، دانمارك ، فنالند، فرانسه ، آلمان ، جمهوري ایرلند، ژاپن، لیختن اشتاین ،  –گروه یک 
 . لوگزامبورگ ، هلند ، نیوزیلند ، نروژ ، سنگاپور، سوئد ،سوئیس ، انگلستان و واتیکان

رکینو فاسو، جمهوري کامرون ، چاد ، جمهوري کنگو، جمهوري ایتالیا، باهاماس ، برمودا، بوتان ، بوتسوانا ، برونئی ، بو –گروه دو 
چک ، جمهوري اسلواکی ، گوام ، هنگ کنگ ، اندونزي ، کویـت ، لسوتو، ماداگاسکار، مالزي ، مالت ، موریس ، مغولستان ، میانمار 

، اسپانیا، تایوان ، تایلند ، جمهوري توگو ، ، جمهوري نیجر، پاناما، منطقه کانال پاناما، لهستان ، پرتغال ، پورتوریکو ، قطر ، سیشل 
 . ترینیداد و توباگو ، امارات متحده عربی ، جمهوري روسیه ، ایسلند ، کره جنوبی ، بحرین ، چین ، و عربستان سعودي

ي دومنیکن ، الجزایر ، بنگالدش ، باربادوس ، بنین ، بولیوي ، برزیل ، بلغارستان ، جمهوري افریقاي مرکزي ، جمهور –گروه سه 
اکوادور، جیبونی ، قبرس ، گابون ، گامبیا، گواتماال، جامائیکا، کره شمالی، لیبی ، جزایر مالدیو، مالی ، نپال ، عمان ، سورینام ، 

 . تونس ، ترکیه ، زیمبابوه ، هندوستان و مجارستان
 .سایر کشورها –گروه چهارم 

L/C =Letter of Credit 
D/P=Document Against Paymen 

D/A= Document Against Acceptance 
مؤسسات بیمه می توانند در خموارد خاص با موافقت بیمه مرکزي ایران ، به موجب شرایط خصوصی حدود تعهدات خود را  –ج 

 .تغییر داده و یا نرخ دیگري را مورد عمل قراردهند
صوص شرایط و نرخ نسبت به صدور بیمه نامه صادرات مؤسسات بیمه می توانند پس از اخذ موافقت بیمه مرکزي ایران درخ –د 

 .خدمات اقدام نمایند
 مصوبه شورایعالی بیمه
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 1/34آیین نامه شماره 
 نامه شرایط عمومی و حداقل نرخ حق بیمه بیمه اعتبار صادرات کاال مکمل آیین

تصویب نمود  25/2/1386ي در جلسه مورخ گر قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17ماده  5شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 :به شرح زیر اصالح شود 34که بخش ب آیین نامه شماره 

 تعرفه –ب 
در مواردي که خریدار یا ضامن، بانک مرکزي یا وزارت دارایی کشور خریدار باشد حداقل نرخ بیمه اعتبار صادرات کاال با  -1ماده 

 :گردد سبه می       نامه و حداقل یک ماه به شرح جدول زیر تعیین و محا این آیین 7ماده رعایت دوره اعتبار مجاز انواع کاالها موضوع 
   

 گروه ریسک کشور  نرخ به درصد 

 1  01/0×  )دوره اعتبار) +3/0 

 2  01/0×  )دوره اعتبار) +5/0 

 3  02/0×  )دوره اعتبار) +7/0 

 4  03/0×  )دوره اعتبار) +9/0 

 5  04/0×  )اعتباردوره ) +3/1 

 6  0575/0×  )دوره اعتبار) +7/1 

 7  08/0×  )دوره اعتبار) +1/2 

 .باشد منظور از دوره اعتبار، فاصله زمانی تاریخ حمل و تاریخ سررسید پرداخت به ازاي هر ماه می -1تبصره 
 .درصد اضافه نرخ منظور خواهد گردید 10ماه باشد به ازاي هر ماه مازاد  23که دوره اعتبار بیش از  در صورتی -2تبصره 
که کاال طی چند مرحله حمل گردد، دوره اعتبار بر اساس میانگین مدت دوره اعتبار در هر مرحله حمل  در مواردي -3تبصره 

 .محاسبه و تعیین خواهد شد
 .سبه خواهد شدکه بهاي کاال به صورت قسطی پرداخت گردد، حق بیمه هر قسط جداگانه محا در مواردي -4تبصره 

درصد اضافه نرخ منظور  5که سایردستگاههاي دولتی به عنوان خریدار یا ضامن، متعهد پرداخت شوند،  در صورتی -2ماده 
 .خواهدشد

، ضمانت نامه بانکی، L/C که خریدار خصوصی با تضمین یک بانک، متعهد پرداخت شود(نظیر اعتبار اسنادي در صورتی – 3ماده 
 .درصد اضافه نرخ منظور خواهدشد 10،  )شود توسط بانک و یا سایر مواردي که یک بانک متعهد پرداخت میبرات تضمین شده 

 
نظیر ابزار پرداخت حساب باز، وصولیهاي ساده )که خریدار خصوصی بدون تضمین بانکی، متعهد پرداخت شود  در صورتی – 4ماده 

 .دشددرصد اضافه نرخ منظور خواه 60، )و فاقد تضمین بانکی
درصد براي  15درصد فرانشیز براي خطرات سیاسی و  10نرخ هاي مذکور در جدول ذیل ماده یک با لحاظ حداقل  - 5ماده 

 .خطرات غیر سیاسی می باشد
المللی و به  بندي متداول مراجع صالحه بین بندي کشورها بر حسب خطرات موضوع بیمه صادرات کاال بر اساس طبقه طبقه -6ماده 
بندي  المللی طبقه تواند با توجه به تغییر شرایط سیاسی و اقتصادي بین گردد. بیمه مرکزي ایران می جدول پیوست تعیین میشرح 

 .جدید کشورها را در صورت لزوم اعالم نماید
 .شود دوره اعتبار مجاز بر حسب نوع کاال به شرح زیر تعیین می – 7ماده 
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 ردیف  انواع کاال  طول دوره اعتبار مجاز 

 1  مواد خام  ماه 6 

 2  کاالهاي مصرفی  ماه 6 

 3  کاالهاي مصرفی بادوام  سال 2 

 4  اي کاالهاي واسطه  سال 2 

 5  اي کاالهاي شبه سرمایه  سال 4 

 6  اي کاالهاي سرمایه  سال یا بیشتر 5 

 7  ماشین آالت کامل  سال یا بیشتر 5 

 

 

 

 

 35آیین نامه شماره 

 اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالثبیمه 

 

مقررات مربوط به حداقل حق بیمه و میزان تعهدات بیمه اجباري مسئولیت مدنی  20/6/1374شوراي عالی بیمه در جلسه مورخ 
دوق تامین خسارتهاي بدنی را به شرح زیر دارندگان وسائل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث و همچنین میزان تعهد صن

 :تعیین و تصویب نمود
 .ریال است 50ر000ر000تعهد بیمه شخص ثالث براي جبران زیانهاي بدنی هر نفر در هر حادثه معادل -1
کلت تعهد بیمه شخص ثالث براي جبران زیانهاي مالی در هر حادثه براي هر یک از وسائل نقلیه موتوري زمینی بجز موتورسی-2

 .ریال است 500ر000ریال و براي موتورسیکلت معادل  2ر000ر000معادل 
 .حداقل حق بیمه انواع وسائل موتوري زمینی بشرح تعرفه پیوست است-3
 .تعهد شرکتهاي بیمه در مورد هزینه معالجات در قبال ارائه صورتحساب مراجع ذیصالح پزشکی قابل پرداخت است-4
شرکتهاي بیمه براي جبران غرامت فوت و نقص عضو زیاندیدگان , در صورت عدم توافق بیمه گر و ذینفع تشخیص میزان تعهد -5

 .براساس راي مراجع ذیصالح قضایی خواهد بود
 .مجموع خسارات بدنی قابل پرداخت توسط بیمه گر در مورد هر زیاندیده از مبلغ بیمه تجاوز نخواهد کرد-6
ه بر پوششهاي فوق الذکر هرگونه پوشش مازادي را از شرکت بیمه اخذ نماید, زیانهاي بدنی ناشی در صورتی که بیمه گذار عالو-7
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قانون بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوري زمینی  4ماده  4و بند  2از استثنائات ذکر شده در بند ب ماده 
 .تحت پوشش خواهد بود

 .ریال است 5ر000ر000هاي بدنی در مقابل هر یک از زیاندیدگان مشمول , معادل حداکثر تعهد صندوق تامین خسارت -8
صندوق تامین خسارتهاي بدنی با هماهنگی نیروهاي انتظامی و از طریق ایجاد انگیزه هاي الزم در مراجع اجرایی مربوط ,  -9

 .نسبت به گسترش هر چه بیشتر بیمه شخص ثالث در جامعه اقدام خواهد نمود
ایر مفاد آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث س -10

 .به قوت خود باقی است
چنانچه سازمانهاي دولتی از لحاظ تامین  "ضمنا .به اجرا در می آید )1/7/1374این مصوبه از تاریخ اول مهر ماه سالجاري ( -11

با مشکالتی مواجه باشند, شرکتهاي بیمه می توانند اجراي این مصوبه را در مورد آنها به ابتداي سال آینده بودجه خود 
 .موکول نمایند )1/1/1375(

 1/35آیین نامه شماره 
 35مکمل آیین نامه شماره 

 :بشرح زیر اصالح گردد 35آیین نامه شماره  6و  1تصویب نمود بندهاي  31/2/1375شوراي عالی بیمه در جلسه مورخ 
 تعهد بیمه شخص ثالث در مورد جبران غرامت هر نفر در هر حادثه براي یک دیه کامل حداکثر معادل-1

ریال است.با توجه به افزایش مزبور تعرفه بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوري زمینی  60ر000ر000
 .پیوست اصالح می شود بشرح 35آیین نامه شماره  3موضوع بند 

حداکثر تعهد بیمه گر براي جبران غرامتهاي تحت پوشش این بیمه نامه در هر حادثه براي هر نفر بر مبناي ارزان ترین نوع دیه  -6
از انواع مجري مذکور در قانون دیات می باشد که با توجه به میزان دیه تعیین شده توسط مراجع ذیصالح قضایی محاسبه و 

 .واهد شدپرداخت خ
تبصره : در صورتی که مسئول حادثه محکوم به پرداخت بیش از یک دیه در یک حادثه به یک زیاندیده گردد, شرکت بیمه متعهد 

 .به پرداخت غرامت خواهد بود
 2/35آیین نامه شماره 

 35مکمل آیین نامه شماره 
ررسی مجدد قرار گرفت و تغییرات زیر در آن حاصل مورد ب 35شواري عالی بیمه آیین نامه شماره  30/7/1375در جلسه مورخ 

 :شد
 .قرار گرفت "حداقل حق بیمه و میزان تعهدات "در مقدمه بجاي عبارت  "حداقل مبلغ بیمه و تعرفه "عبارت -1
 .حذف گردید 3از ابتداي بند  "حداقل"کلمات -2

 3/35آیین نامه شماره 
 

  وسائل نقلیه موتوري زمینیتعرفه بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان 
 :با توجه به افزایش حداقل مبلغ بیمه میزان حق بیمه انواع وسایل نقلیه موتوري زمینی به شرح زیر تعیین میگردد 

   حق بیمه انواع وسایل نقلیه شخصی -1

 ردیف  میزان حق بیمه  مشخصات خودرو 

 1  50500   اسب 24حداکثر  

 2  62500   اسب 50حداکثر  
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 3  77000   اسب 70حداکثر  

 4  88000   اسب 100حداکثر  

 5  95500   اسب به باال 100از  

افزایش نسبت به حق بیمه  %30، %20،  %15و کرایه به ترتیب با  )حق بیمه اتومبیلهاي تعلیم رانندگی ، تاکسی ( و آژانس  - 1/1
 .اتومبیلهاي مشابه محاسبه میشود

 
  .اضافه نرخ منظور میشود %15در مورد اتومبیلهایی که براي مسابقات رانندگی بکار رود  -2/1

 حق بیمه انواع وسایل نقلیه بارکش  -2

 ردیف  میزان حق بیمه  مشخصات خودرو 

 1  99500   حداکثر تا یک تن

 2  144000   تن 3حداکثر تا 

 3  193000  تن 5حداکثر تا 

 4  225500   تن 10حداکثر تا 

 5  276500   تن 20حداکثر تا 

  6 313000  تن به باال 20حداکثر   

 تخفیف محاسبه می شود %15حق بیمه اتومبیلهاي بارکش پالك سفید با  -1/2

اضافه نرخ و براي حمل مواد  %50حق بیمه وسایل نقلیه اي که براي حمل مواد سریع االشتعال و منفجره و آتش زا بکار رود -2/2
 .اضافه نرخ منظور می شود %25سوختنی مایع و گازي شکل 

 حق بیمه انواع وسایل نقلیه مخصوص حمل مسافر  -3

 ردیف  میزان حق بیمه  مشخصات خودرو 

 1  274000   نفر استیشن 9مسافربري تا

 2  382000   نفر 20مینی بوس تا 

 3  591500  نفر 32اتوبوس تا 

 4  729500   نفر 40اتوبوس تا 

 5  884000   نفر به باال 41اتوبوس از 

اتومبیلهاي موضوع جدول فوق در صورتیکه صرفاُ جهت حمل و نقل کارکنان بیمه گزار و یا محصلین و دانشجویان بکار رود  -1/3
 .تخفیف در حق بیمه برخوردار خواهند شد %40از 

  حق بیمه انواع موتور سیکلت - 4

 ردیف  میزان حق بیمه  مشخصات خودرو 

 1  99500   موتورگازي
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 2  144000   سیلندر 2حداکثر 

 3  193000  از سه سیلندر به باال

 4  225500   چرخ و سایدکار 3دنده اي داراي 

 .اضافه نرخ محاسبه می شود %30درمورد موتورسیکلت هایی که براي مسابقات رانندگی بکار می رود 

 
حق بیمه انواع آمبوالنس، اتومبیلهاي مخصوص حمل خون و وسایل رادیولژي ، اتومبیلهاي آتش نشانی و اتومبیل ویژه حمل  -1/4

زباله و خیابان پاك کن ها و نیز وسایل نقلیه کشاورزي ، راهسازي و ساختمانی با توجه به نوع وسیله نقلیه ، ظرفیت و قدرت 
 .مشابه در تعرفه مربوط میباشدحق بیمه اتومبیلهاي  %50معادل 

 
 .اضافه نرخ بابت اتصال هر یدك دریافت می شود %15درصورت اتصال یدك به هریک از وسایل نقلیه موتوري زمینی  -5

 
این آئین نامه مورد درخواست باشد شرکتهاي بیمه  1در مواردي که پوشش بیمه اي اضافه بر حداقل هاي مذکور در ماده  -6

شوراي عالی بیمـه ،  15/12/1373مصوب مورخ  32میتواننـد بـا دریا فت حق بیمه اضافی بشرح مقرر در آئین نامه شمــاره 
 نسبت به صدور بیمه نامه یا تعهدات اضافی اقدام نمایند

 
 
 

 35مرتبط با آیین نامه شماره 

 
در آراء دادگاهها در مورد حوادث رانندگی معموالً هزینه معالجه صدمات بدنی زیاندیدگان مورد رسیدگی قرار نمی  با توجه به اینکه

گیرد و شرکتهاي بیمه با استناد به همین موضوع از پرداخت هزینه معالجه صدمات بدنی زیاندیدگان خودداري یا در صورت 
شوراي عالی بیمه مطرح و به شرح زیر اعالم  10/11/1379وع در جلسه مورخ پرداخت ، آن را از مقدار دیه کسر می کنند، موض

 :نظر گردید

 
آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص  3براساس ماده  ››

ی دائم یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه ، هزینه ثالث ، شرکتهاي بیمه موظفند عالوه بر زیان هاي نقص عضو از کارافتادگ
معالجه صدماتی بدنی و یا جرح حاصل از حوادث رانندگی براي اشخاص ثالث را تا سقف تعهدات پذیرفته شده در بیمه نامه جبران 

 ‹‹.نمایند و مجاز نیستند این هزینه ها را از دیه تعیین شده کسر کنند

 
 

بیمه نامه اعتباري ››از سوي برخی از شرکتهاي بیمه براي صدور بیمه نامه هایی تحت عنوان  با توجه به وصول پیشنهادهایی
که در آن اعتبار گیرنده در مقام بیمه گذار قرار می گیرد و شرکت بیمه با صدور بیمه نامه پرداخت بدهی بیمه گذار را ›› موردي

در جلسه مورخ ›› اسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گريقانون ت‹‹ 17ماده  3تضمین می نماید ، موضوع در اجراي بند 
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 شوراي عالی بیمه مطرح و به شرح زیر اعالم نظر گردید 10/11/1379

 
در بیمه هاي اعتباري با انعقاد عقد بیمه بین بیمه گر و اعتبار دهنده ، ریسک عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت مطالبات بیمه ››

عتبار تحت پوشش بیمه قرار می گیرد اما در موضوع مورد سؤال ، بیمه گر نقش ضامن را ایفا می گذار از گیرنده یا گیرندگان ا
نماید که این امر از مصادیق بیمه هاي اعتباري نیست و شرکتهاي بیمه مجاز به صدور ضمانت نامه تحت عنوان بیمه نامه اعتباري 

 ‹‹.نمی باشند

 
 

 35مرتبط با آیین نامه شماره 

 
 :شوراي عالی بیمه براي اطالع و اجرا ابالغ می شود 21/3/1380مصوبه جلسه مورخ بدینوسیله 

 
، پیشنهاد  21/3/1380قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري در جلسه مورخ  17ماده  5شوراي عالی بیمه در اجراي بند 

ثالث براي بیمه گذارانی که فاقد سابقه  بیمه مرکزي ایران را در مورد افزایش تخفیف حق بیمه پوشش هاي اختیاري شخص
 :خسارتی می باشند به شرح زیر مورد تصویب قرار داد

 
از تاریخ ابالغ این مصوبه شرکت هاي بیمه می توانند به ازاي هر سال سابقه عدم خسارت بیمه گذار معادل پنج درصد و حداکثر  ››

 ‹‹.منظور نمایندپنجاه درصد تخفیف در حق بیمه ساالنه پوشش هاي اختیاري 

 
 

 35مرتبط با آیین نامه شماره 

 
 .شوراي عالی :بیمه جهت اطالع و اقدام الزم ایفاد می گردد 25/12/1376ذیالً مصوبه جلسه مورخ 

 
زیانهاي بدنی و  )ریال 50,000شرکتهاي بیمه می توانند با دریافت پنج درصد حق بیمه پایه هر وسیله نقلیه بیمه شده (حداکثر  -
ی ناشی از حوادثی را که مشمول تعریف حوادث مذکور در تبصره یک ماده یک قانون بیمه شخص ثالث ، نمی گردد تحت مال

پوشش بیمه قرار داده و در صورت احراز مسئولیت دارنده وسیله نقلیه بیمه شده ، نسبت به پرداخت خسارت براساس قانون بیمه 
 ایندشخص ثالث و شرایط بیمه نامه صادره اقدام نم
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 36آیین نامه شماره 

قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري شرایط عمومی بیمه  17ماده  3شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
به شرح پیوست تصویب نمود که از تاریخ  29/5/1375مورخ را  Cو  Bو  Aشرایط باربري و مجموعه 

 توسط شرکتهاي بیمه به مرحله اجرا در آید 1/10/1375

 کلیات –فصل اول 

 :اساس قرارداد – 1ماده 

, )و پیشنهاد بیمه گذار ( که جزء الینفک بیمه نامه میباشد 1316این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال 
 .تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین میباشد

به بیمه گذار  "گذار که مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و هم زمان یا قبل از صدور بیمه نامه کتبا آن قسمت از پیشنهاد بیمه
 .اعالم شده است جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمیگردد

 بیمه گر -2ماده 

مقرر در این  بیمه گر شرکت بیمه ایست که مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط
 .بیمه نامه بعهده دارد

 بیمه گذار -3ماده 

بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه میباشد که پوشش بیمه را ابتیاع نموده و متعهد پرداخت حق بیمه آن 
 .است

 ذینفع -4ماده 

ر آن است که حق مطالبه و دریافت تمام یا قسمتی ذینفع شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه اعم از بیمه گذار یا غی
 .از خسارت وارد به مورد بیمه را دارا میباشد

 مورد بیمه -5ماده 

 .مورد بیمه اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه نامه میباشد

 انقضاء مدت بیمه -6ماده 

ر دریایی یا ترکیبی یکی از شرایط زیري جایگزین کلوز پیوست میباشد. لیکن در مورد حمل غی 8انقضاي این بیمه براساس شرط 
 .میگردد AوBوC کلوزهاي 3/1/8شرط 

 . روز پس از رسیدن هواپیمایی حامل کاال به فرودگاه کشور مقصد 30در مورد حمل هوایی  -1-6

 .روز پس از ورود کاال به مرز زمینی کشور مقصد 60در مورد حمل زمینی  -2-6

 .ماده با درخواست بیمه گذار و موافقت بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل تمدید میباشدمدتهاي یاد شده در این 

 فصل دوم : شرایط

 حمل کاال با کشتی طبقه بندي شده -7ماده 
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حمل دریایی مورد بیمه باید بوسیله کشتی طبقه بندي شده صورت پذیرد , در غیر اینصورت بیمه گذار موظف است مشخصات 
 شناورهاي مورد نظر را قبل از شروع حمل به بیمه گر اعالم نموده و موافقتکشتی و یا 

بیمه گذار موظف  ,بیمه گر را اخذ نماید. چنانچه حمل کاال با کشتی طبقه بندي نشده بدون اطالع بیمه گذار صورت گرفته باشد
نرخ مربوط به حمل کاال با کشتی طبقه بندي نشده است مراتب را بالفاصله پس از اطالع به بیمه گر اعالم نموده و شرایط و اضافه 

 .را قبول نماید

 وظیفه بیمه گذار در ارائه اطالعات به بیمه گر -8ماده 

بیمه گذار موظف است کلیه اطالعات راجع به حمل کاال و دفعات آن از جمله مشخصات وسیله و یا وسائل حمل حداکثر ارزش کاال 
مچنین بهاي هر قسمت از محصوالت بیمه شده را قبل یا بالفاصله بعد از حمل و بهر حال قبل در هر حمل , تاریخ حرکت آنها و ه

قانون بیمه عمل خواهد  13و 12از ورود وسیله حمل به مقصد به بیمه گر اعالم نماید. در غیر اینصورت حسب مورد براساس مواد 
 .شد

 ارزش مورد بیمه -9ماده 

وافق خاصی صورت نپذیرفته باشد قیمت مورد بیمه عبارت از مجموع قیمت خرید کاال , هزینه چنانچه بین بیمه گذار و بیمه گر ت
 .میباشد 10حمل و عدم النفع موضوع ماده 

 عدم النفع -10ماده 

توافق  "میزان عدم النفع این بیمه نامه معادل ده درصد مجموع قیمت خرید کاال و هزینه حمل آن میباشد مگر آن که صریحا
 .ده باشددیگري ش

 کاالهایی که بصورت جفت یا دست عرضه میشوند -11ماده 

مسئولیت بیمه گر در مورد کاالهایی که بصورت جفت یا دست عرضه میشوند , بدون توجه به ارزش جفت یا دست بودن آن بیش 
 .ده باشدتوافق دیگري ش "از قیمت قسمت خسارت دیده به تناسب مبلغ بیمه شده نخواهد بود, مگر آن که صریحا

 مواد مخدر -12ماده 

 : بموجب این بیمه نامه حمل و نقل مواد مخدر بیمه نمی باشد , مگر آن که

 .در بیمه نامه قید شده باشد "نام ماده مخدر و کشورهاي صادر کننده و وارد کننده آن صریحا -1-12

خدر به آن کشور وارد میشود دایر بر اینکه ورود پروانه یا گواهی صادر شده از طرف مرجع صالحیت دار کشوري که ماده م -2-12
محموله به آن کشور مجاز میباشد یا آن که پروانه یا گواهی از طرف مرجع صالحیت دار کشوري که ماده مخدر از آنجا صادر شده 

ه است , جز مدارك است دایر بر اینکه صدور آن محموله به مقصد مندرج در بیمه نامه از طرف کشور گیرنده ماده مخدر تایید شد
 .خسارت به بیمه گر تسلیم شود

 .مسیر حمل ماده مخدر , مسیر معمولی و عادي براي حمل آن نوع مواد تلقی شود -3-12

 وظایف بیمه گذار در صورت وقوع خسارت -13ماده 

 :بیمه گذار و یا نمایندگان او ملزم به رعایت موارد ذیل میباشند

درخواست  "مفقود شده بالفاصله از متصدیان حمل و نقل و یا مقامات بندر یا متصرفان دیگر کاال کتبابراي هر بسته اي که  -1-13
 .خسارت نمایند
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در مورد خسارات مشهود به محض اطالع و قبل از تحویل گرفتن مورد بیمه تقاضاي بازدید از متصدیان حمل و نقل و یا  -2-13
نسبت به خساراتی که در هنگام بازدید مشخص میگردد, گواهی مربوطه را که به  سایر متصرفان کاال را بصورت کتبی نموده و

 .امضاي آنها رسیده باشد دریافت و از نامبردگان درخواست پرداخت خسارت نمایند

ل در مواردي که از سالم بودن کامل کاال مطمئن نباشند, به هیچ وجه نباید رسید بدون قید و شرط به متصدیان حمل و نق -3-13
بدهند (در چنین مواردي باید حق خود را براي مطالبه خسارت با قید در ورقه بارنامه یا رسیدي که به متصدیان حمل و نقل 

 ).میدهند محفوظ دارند
هر گاه در موقع تحویل کاال زیان یا آسیبی مشهود نباشد , بیمه گذار یا نمایندگان وي بایستی حداکثر ظرف سه روز از  -4-13

 .با پست سفارشی یا تلگرام یا اظهارنامه به متصدیان حمل و نقل اعالم نماید "ویل کاال و اطالع از خسارت , مراتب را کتباتاریخ تح

 .مطالعه و رعایت نمایند "تذکر : به صاحبان کاال و نمایندگان ایشان توصیه میشود که مقررات ادارات و گمرك بندر تخلیه را دقیقا

م یا قسمتی از کاال از طرف موسسه حمل و نقل به بیمه گذار و یا نمایندگان او تحویل نشود , نامبردگان در مواردي که تما -5-13
موظفند که پس از تنظیم صورت مجلس کسر تخلیه , گواهی کتبی عدم تحویل را از موسسه مزبور بخواهند . در صورتی که گواهی 

گذار بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته درخواست خسارت را بموجب عدم تحویل در موعد هاي مقرر در زیر صادر نشود بیمه 
 .اظهارنامه رسمی از موسسه حمل و نقل بنماید و مراتب را به بیمه گر اطالع دهد

 . ماه پس از تخلیه کاال از کشتی 7در صورت حمل با کشتی حداکثر  -1-5-13

 .ورود وسیله حمل به مرزماه پس از  7در صورت حمل با کامیون و قطار حداکثر  -2-5-13

 .در صورت حمل با هواپیما حداکثر سه ماه پس از تخلیه کاال از هواپیما -3-5-13

بیمه گذار و یا نمایندگان او موظفند در مورد خسارت مشهود که بموجب این بیمه نامه بیمه گر تعهد جبران آنرا دارد  -6-13
بل و یا بالفاصله پس از تحویل گرفتن کاال از آنها و چنانچه خسارت در انبار چنانچه مورد بیمه در ید متصدیان حمل و نقل است ق

گمرك مشاهده شود, قبل از تحویل گرفتن از انبار مراتب را به بیمه گر یا موسسات مجازي که توسط بیمه مرکزي ایران معرفی 
 .خواهند شد, اعالم نموده و درخواست بازدید از کاال را بنماید

 ارات بیمه گر در مورد اموال خسارت دیدهاختی -14ماده 

بیمه گر میتواند ضمن توافق با بیمه گذار اموال خسارت دیده و نجات داده شده را تعمیر , تعویض و یا تصاحب نماید. در صورت 
بیمه  )تصاحب هر قسمت از مورد بیمه آسیب دیده توسط بیمه گر در مقابل پرداخت خسارت کامل آن قسمت (صرفنظر از فرانشیز

 .گذار موظف است نسبت به انتقال مالکیت قسمت مربوطه به بیمه گر اقدام نماید

 .کمتر از آن نمیشود , انجام پذیرد "تعمیر و یا تعویض مورد بیمه خسارت دیده توسط بیمه گر باید ظرف مدتی که عرفا

 .اسنادي که براي درخواست خسارت بایستی به بیمه گر تسلیم گردد -15ماده 

مه گذار و یا نمایندگان وي موظفند در اسرع وقت کلیه اسناد و مدارك مربوط به خسارت را به بیمه گر تسلیم نمایند. از جمله بی
 : اسناد یاد شده عبارتند از

 . اصل بیمه نامه یا گواهی بیمه -1-15

 . کاال با مشخصات کامل و صورت توزین و بسته بندي )اصل سیاهه (فاکتور -2-15

 .کلیه نسخ اصلی بارنامه دریایی و یا بارنامه هاي دیگر -3-15
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 . صورت وضعیت کاال در موقع تحویل گرفتن و صورت وضعیت میزان توزین کاال در آخرین مقصد مندرج در بیمه نامه -4-15

 .13مکاتبات متبادله با متصدیان حمل و نقل و اشخاص دیگر مندرج در ماده  -5-15

کاال عالوه بر اسناد و مدارك فوق , برگ رسمی گواهی عدم تحویل صادره از طرف موسسه حمل و  در صورت عدم تحویل -6-15
 .به بیمه گر تسلیم گردد 13از ماده  5نقل نیز بایستی با توجه به مقررات مندرج در بند 

 .جواز سبز گمرکی و صورت مجلس کشف اختالف در صورت صدور -7-15

 .گواهی مبدا -8-15

ازدید خسارت که بایستی توسط بیمه گر یا یکی از موسسات مجازي که توسط بیمه مرکزي ایران معرفی گردیده گزارش ب -9-15
 .اند تهیه شده باشد

چنانچه بیمه گر عالوه بر اسناد فوق الذکر نیاز به مدارك دیگري داشته باشد میبایست بالفاصله از بیمه گذار مطالبه نماید و بیمه 
 .مورد نیاز را در اختیار او قرار دهدگذار موظف است مدارك 

 مهلت پرداخت خسارت -16ماده 

بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف چهار هفته پس از دریافت اسناد و مدارکی که به استناد آنها بتواند حدود مسئولیت خود و 
 .میزان خسارت وارده را تشخیص دهد اقدام به تسویه و پرداخت خسارت نماید

 نشینیاصل جا -17ماده 

کلیه حقوق بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث بلحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذکور در ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت 
شده به بیمه گر , منتقل میگردد و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با حق مذکور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته 

 .میشود

 ندگانبازدید کن -18ماده 

بازدید نمایندگان بیمه گر یا موسسات بازدید کننده مجاز از خسارت و صدور گزارش بازدید از طرف ایشان به منزله قبول تعهد از 
 .طرف بیمه گر نمیباشد

 کتبی بودن اظهارات -19ماده 

 .ل گرددبه آخرین نشانی اعالم شده ارسا "هرگونه پیشنهاد و اظهار بیمه گذار و بیمه گر بایستی کتبا

 مهلت حمل کاال -20ماده 

سال از تاریخ صدور بیمه نامه حمل نماید. در غیر  2بیمه گذار موظف است کاالي موضوع این بیمه نامه را حداکثر در مدت 
اینصورت بیمه نامه فاقد اعتبار بوده و بیمه گر تعهدي نسبت به جبران خسارات مربوط به محموالتی که بعد از مهلت مقرر حمل 

 .یگردد, ندارد. حق بیمه مربوط به محموالت حمل نشده با توجه به مستندات ارائه شده توسط بیمه گذار قابل استرداد خواهد بودم

 مهلت اقامه دعوي -21ماده

ه ظرف بیمه گر و بیمه گذار توافق نمودند که کلیه دعاوي ناشی از این بیمه نامه را از تاریخ ابطال یا فسخ آن و یا انقضاي مدت بیم
یکسال و در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه ظرف دو سال از تاریخ وقوع حادثه علیه یکدیگر اقامه نمایند و هرگونه ادعایی پس از 

مرور زمان با ارسال نامه سفارشی , تلگرام یا اظهار نامه قطع میشود. مدت مرور  . انقضاي مدتهاي یاد شده را از خود ساقط نمودند
 .از انقطاع , یکسال استزمان جدید بعد 
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 شرط کارشناسی -22ماده 

اختالفات ناشی از این بیمه نامه به هیات کارشناسی متشکل از دو نفر کارشناس خبره که هر یک از طرفین انتخاب خواهند کرد و 
طرفین معتبر و یک کارشناس خبره که بوسیله آن دو انتخاب خواهد شد واگذار و نظر اکثریت هیات کارشناسی براي هر یک از 

 .الزم الرعایه خواهد بود

 فصل سوم : استثنائات

 خسارات غیر قابل پرداخت -23ماده 

 .عالوه بر موارد ذکر شده در شرایط پیوست , خسارات ناشی از تحقق خطرات زیر نیز تحت پوشش بیمه نمیباشد

 . سوخت یا فضوالت هسته اياشعه یون ساز و آلودگی بوسیله مواد رادیو اکتیو ناشی از هرگونه  -1-23

 .عدم قبول ورود کاال از طرف بیمه گذار و یا ممانعت از ورود کاال توسط مقامات کشور واردکننده کاال -2-23

 شرایط بیمه گران کاال

 )A) مجموعه شرایط
 خطرات مشمول بیمه

 خطرات بیمه شده -1

را که موجب زیان و یا آسیب بمورد بیمه میگردد تحت  ) 7,  6,  5,  4این بیمه کلیه خطراتی (به جز موارد مندرج در بندهاي 
 .پوشش قرار میدهد

 خسارت همگانی -2

به موجب این بیمه نامه خسارات همگانی و هزینه هاي تجات که بمنظور پیشگیري از خسارت یا در ارتباط با آن تقبل میشود 
ت قرارداد حمل و نقل یا قانون و عرف حاکم بر آن محاسبه و مشروط بر اینکه ناشی از خطرات مستثنی شده نبوده و طبق مقررا

 .تعیین شده باشد تحت پوشش میباشد

 مسئولیت مشترك در تصادم -3

در صورتی که به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئولیت مشترك دو کشتی در تصادم , مالک کاال ملزم باشد 
گر جبران این زیان را به نسبت خسارت مورد تعهد در این بیمه به عهده میگیرد. بیمه سهمی از مسئولیت را بعهده گیرد , بیمه 

گذار تقبل مینماید که هرگاه مالک کشتی براساس شرط مذکور مطالبه زیان کند بیمه گر را آگاه نماید در این صورت بیمه گر حق 
 .دارد به هزینه خود دفاع از بیمه گذار را در دعوي بعهده گیرد

 نائاتاستث

 موارد استثناء-4

 :این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمیگردد

 تلف , آسیب یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادي بیمه گذار -)1/4(

 . نشت و ریزش عادي , کسري عادي وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادي مورد بیمه -)2/4(

یا نامناسب بودن بسته بندي یا آماده سازي مورد بیمه براي حمل (بسته بندي  تلف , آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن -)3/4(
شامل بارچینی در کانتینر و لیفت وان نیز میگردد, به شرط اینکه چنین عملی قبل از شروع بیمه کاال یا  )- 3/4مندرج در این بند(
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 .)بوسیله بیمه گذار یا کارکنان وي انجام شده باشد
 . یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمهتلف , آسیب  -)4/4(

تلف , آسیب یا هزینه ایکه علت اساسی آن تاخیر باشد , حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد(باستثناء  -)5/4(
 .) 2هزینه هاي قابل پرداخت در بند 

مدیران , اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در تلف , آسیب یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا اعسار مالکان ,  -)6/4(
 .انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها

تلف , آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سالح جنگی که با انرژي اتمی یا شکست و یا ترکیب هسته اي یا واکنش  -)7/4(
 .مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اکتیو کارکند

 ثناء مربوط به عدم قابلیت دریانوردي و نامناسب بودن کشتی براي دریانوردياست -5

 :این بیمه نامه بهیچوجه زیان , آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمیدهد -)1/5(

 . عدم قابلیت دریانوردي کشتی یا کرجی -)1/1/5(

یا لیف وان جهت حمل سالم مورد بیمه مشروط براینکه بیمه گذار نامناسب بودن کشتی , کرجی , وسیله حمل , کانتینر  -)2/1/5(
یا کارکنان وي از چنین عدم قابلیت دریانوردي یا نامناسب بودن در زمان بارگیري کاالي مورد بیمه در وسائط مذکور اطالع داشته 

 .باشند

تی و نامناسب بودن کشتی براي حمل مورد بیمه گر از هرگونه نقض تعهدات ضمنی مربوط به عدم قابلیت دریانوردي کش -)2/5(
بیمه به مقصد صرف نظر مینماید مگر اینکه بیمه گذار یا کارکنان وي از چنین عدم قابلیت دریانوردي یا نامناسب بودن اطالع 

 .داشته باشند

 استثناء خطر جنگ -6

 :شش این بیمه نیستاز بین رفتن , آسیب دیدگی یا هزینه هاي ناشی از عوامل زیر به هیچ وجه تحت پو

جنگ , جنگ داخلی , انقالب , شورش , قیام و یا زد و خوردهاي داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا  -)1/6(
 . بر علیه یکی از دو قدرت متخاصم

 .ات ناشی از اقدام به شروع آنهایا اثر )توقیف , ضبط , مصادره , تصرف یا اثرات ناشی از این امور (باستثناء دزدي دریایی -)2/6(

 . مین , اژدر و بمبهاي متروکه یا سایر سالحهاي جنگی به جا مانده و متروکه -)3/6(

 استثناء خطر اعتصابات -7

 :این بیمه نامه بهیچوجه تلف , آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمیدهد

گران یا عمل اشخاصی که در درگیریهاي کارگري , آشوبها یا اغتشاشات عمل اعتصاب کنندگان , جلوگیري از ورود کار -)1/7(
 .داخلی شرکت میکنند

 . اعتصاب , تعطیل محل کار , درگیریهاي کارگري , آشوبها و یا اغتشاشات داخلی -)2/7(

 . عمل هر تروریست یا هر شخصی با انگیزه سیاسی -)3/7(

 مدت اعتبار بیمه -8

زمانیکه کاال انبار یا محل نگهداري مذکور در این بیمه نامه را بمنظور شروع حمل ترك مینماید , آغاز و در این بیمه از  -)1/8(
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 .طول جریان عادي حمل ادامه مییابد و در یکی از حاالت زیر , هر کدام زودتر واقع شود, خاتمه میپذیرد

 . ل نگهداري نهایی دیگري در مقصد مذکور در بیمه نامهبمجرد تحویل کاال به انبار گیرندگان یا به انبار یا مح -)1/1/8(

به مجرد تحویل کاال به هر انبار یا محل نگهداري دیگر که بیمه گذار قبل از ورود کاال یا همزمان با آن براي انبار کردن یا  -)2/1/8(
 .براي توزیع کردن آن یا به جهات دیگر در نظر گرفته باشد

 .روز از تخلیه کامل کاالي مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه 60به مجرد انقضاي  -)3/1/8(

هر گاه پس از تخلیه کاال از کشتی در بندر نهایی تخلیه قرار باشد که کاال به قصد دیگري حمل شود, در این صورت بیمه  -)2/8(
 .اعتبار استطی مدت مقرر در فوق به اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به مقصد دیگر فاقد 

در صورت تاخیر خارج از اختیار بیمه  ( مندرج در زیر 9این بیمه (با توجه به موارد خاتمه مذکور در فوق و مقررات بند  -)3/8(
گذار , هر نوع تغییر مسیر , تخلیه اجباري , ارسال مجدد یا انتقال کاال به کشتی دیگر و در جریان هر نوع تغییري که در سفر 

داده و ناشی از اختیاراتی باشد که طبق قرارداد باربري به مالکان یا اجاره کنندگان کشتی تفویض شده است , داراي دریایی روي 
 .اعتبار خواهد بود

 خاتمه قرارداد حمل و نقل -9

رارداد خاتمه یابد یا هر گاه قرارداد حمل در اثر امري خارج از اراده و اختیار بیمه گذار در بندر یا محلی غیر از مقصد مذکور در آن ق
فوق , خاتمه یابد , این بیمه نیز منقضی میشود مگر  8حمل کاال بنحو دیگري قبل از تحویل کاال در مقصد (بشرح مندرج در شرط 

به بیمه گر اطالع و ادامه بیمه درخواست شود که در آنصورت در ازاء حق بیمه اضافی ( درصورت درخواست بیمه  "آنکه مراتب فورا
 :این بیمه تا یکی از مهلتهاي مقرر در زیر بقوت خود باقی میماند )گر

تا زمانیکه کاال در چنین بندر یا محلی بفروش رسیده و تحویل گردد یا چنانچه توافق خاص دیگري نشده باشد, تا انقضاء  -)1/9(
 .شودروز بعد از ورود کاالي بیمه شده به چنین بندر یا محل , هر کدام زودتر واقع  60مدت 

به مقصد مذکور در بیمه نامه یا هر  )یا هر مدت اضافی دیگري که توافق شده باشد(روز  60اگر کاال ظرف همان مدت  -)2/9(
 .منقضی میشود 8مقصد دیگري ارسال گردد, در اینصورت بیمه طبق ضوابط مقرر در بند 

 تغییر سفر -10

تغییر نماید, بقاء اعتبار این بیمه مشروط است باینکه بیمه گذار مراتب را هر گاه پس از شروع این بیمه مقصد توسط بیمه گذار 
 .به بیمه گر اعالم کند و شرایط و حق بیمه مورد توافق قرار گیرد "فورا

 خسارات

 نفع بیمه اي -11

فع بیمه اي داشته براي جبران خسارت تحت این بیمه , بیمه گذار میبایستی نسبت به مورد بیمه بهنگام بروز خسارت ن -)1/11(
 .باشد

بیمه گذار حق دارد خسارت ناشی از خطر بیمه شده را که در طول مدت این بیمه حادث میشود , دریافت دارد , حتی  -)2/11(
اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بیمه اتفاق افتاده باشد مگر آنکه در مورد اخیر بیمه گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بیمه گر 

 .بت به آن بی اطالع باشدنس

 هزینه حمل تا مقصد نهایی -12
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هرگاه در اثر تحقق یکی از خطرات تحت پوشش این بیمه , حمل موضوع بیمه در بندر یا محلی بغیر از مقصد کاالي بیمه شده 
مورد بیمه بمقصد مندرج  خاتمه یابد, بیمه گر هرگونه هزینه هاي اضافی که بطور معقول و متعارف براي تخلیه , نگهداري و ارسال

 .در این بیمه نامه توسط بیمه گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود

در مورد آن صادق  7,  6,  5,  4مقررات این بند شامل هزینه هاي نجات یا خسارت همگانی نبوده و استثنائات مندرج در بندهاي 
, ورشکستگی یا قصور در انجام تعهدات مالی بیمه گذار یا کارکنان وي خواهد بود و نیز شامل هزینه هاي ناشی از تقصیر , غفلت 

 .نمیگردد

 خسارت کلی فرضی -13

درخواست خسارت بعنوان خسارت کلی فرضی قابل قبول نیست مگر اینکه بدین لحاظ که تلف مورد بیمه قطعی و غیر قابل 
ن شده , از قیمت آن کاال در مقصد بیشتر خواهد بود رها اجتناب است و یا هزینه نجات , مرمت و ارسال مجدد آن بمقصد تعیی

 .کردن آن معقول و منطقی باشد

 ارزش اضافی -14

اگر بیمه گذار براي کاالي بیمه شده تحت این بیمه نامه , بیمه ارزش اضافی تحصیل کند, فرض میشود که قیمت توافقی  -)1/14(
و کلیه بیمه نامه هاي ارزش اضافی , افزایش یافته است و تعهد بیمه گر با کاال تا جمع کل مبلغ بیمه شده تحت این بیمه نامه 

 .توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه نامه با کل مبلغ بیمه شده , تعیین می شود

ر در صورت وقوع خسارت بیمه گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بیمه شده تحت کلیه بیمه نامه هاي دیگر به بیمه گ
 .میباشد

 :چنانچه این بیمه بصورت ارزش اضافی باشد،شرط زیر رعایت خواهد شد-)2/14(

فرض میشود که قیمت توافقی کاال برابر با جمع کل مبلغ بیمه شده تحت بیمه نامه اولیه و کلیه بیمه نامه هاي ارزش اضافی دیگر 
نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه نامه باجمع کل مبلغ بیمه  که توسط بیمه گذار تحصیل شده است ،میباشدتعهد بیمه گرباتوجه به

 .شده خواهد بود

درصورت وقوع خسارت بیمه گذار موظف به ارائه مدرك مربوط به مبالغ بیمه شده تحت کلیه بیمه نامه هاي دیگر به بیمه گر 
 .میباشد

 منافع حاصل از بیمه

 عدم تعلق منافع -15

 .کاال بطور امانت در اختیار آنها قرار میگیرد از این بیمه استفاده نمیبرندحمل کننده کاال و اشخاص دیگري که 

 به حداقل رساندن خسارات -تعهدات بیمه گذار

 وظایف بیمه گذار -16

 :بیمه گذار, کارکنان و نمایندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظفند

 .چنین خسارتی موثر است انجام دهند هرگونه اقدام معقول که جهت دفع یا به حداقل رساندن -)1/16(

 .حفظ کنند "امکان اقامه دعوي و احقاق حق علیه حمل کنندگان , تحویل گیرندگان کاال یا هر شخص ثالث را کامال -)2/16(

هت هزینه هاي متناسب و معقولی که بیمه گذار ج , در مقابل , بیمه گر عالوه بر سایر خسارات قابل پرداخت تحت این بیمه نامه

۱۸۷  

 



 .انجام این وظایف متحمل شده است را جبران مینماید

 عدم اسقاط حق -17

نباید بعنوان اسقاط  , اقداماتی که توسط بیمه گذار و یا بیمه گر بمنظور نجات , حفظ یا مرمت و بازیافتن مورد بیمه بعمل میاید
 .سوب گرددحق یا قبول ترك مالکیت یا بعنوان هرگونه خدشه در حقوق هر یک از طرفین مح

 اجتناب از تاخیر

 سرعت در انجام وظایف -18

از جمله شرایط این بیمه این است که اقدامات بیمه گذار براي حمل کاال در تمام موارد تا حدي که درکنترل وي میباشد, باید با 
 .سرعت معقول و بنحو متعارف انجام گیرد

 قانون و عرف -19

 حکومت قانون و عرف کشور ایران

 .ه تابع قانون بیمه و عرف کشور ایران استاین بیم

بیمه گر را مطلع کند.  "بیمه گذار موظف است در صورت اطالع از وقوع حادثه اي که تحت پوشش این بیمه میباشد , فورا :تذکر*
 .شرط استفاده از چنین پوششی انجام این تعهد میباشد

 شرایط بیمه گران کاال

 B مجموعه شرایط

 خطرات مشمول بیمه

 خطرات بیمه شده -1

 .پوشش میدهد ) 7,  6,  5,  4این بیمه خطرات زیر را (به جز موارد مندرج در بندهاي 

 :مرتبط با یکی از موارد زیر باشد "تلف یا آسیب وارده به مورد بیمه که منطقا -)1/1(

 .آتش سوزي یا انفجار -)1/1/1(

 .یا , غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناوربگل نشستن و زمینگیر شدن , برخورد با کف در -)2/1/1(

 . واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی -)3/1/1(

 . تصادم یا برخورد کشتی , شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی بغیر از آب -)4/1/1(

 . تخلیه کاال در بندر اضطراري -)5/1/1(

 . آتشفشان یا صاعقهزلزله ,  -)6/1/1(

 .تلف یا آسیب وارد به کاالي مورد بیمه که علت آن یکی از امور زیر باشد -)2/1(

 .فداکردن کاال در جریان خسارت عمومی -)1/2/1(

 . به دریا انداختن کاال جهت سبک سازي کشتی یا به دریا افتادن کاال از روي عرشه کشتی -)2/2/1(

 .ه یا رودخانه به کشتی , شناور , محفظه کاال , کانتینر , لیفت وان یا محل انبارورود آب دریا, دریاچ -)3/2/1(

تلف شدن کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته بعلت افتادن بهنگام بارگیري و یا تخلیه کشتی یا  -)3/1(
 .شناور
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 خسارت همگانی -2

اي تجارت که بمنظور پیشگیري از خسارت یا در ارتباط با آن تقبل میشود به موجب این بیمه نامه خسارات همگانی و هزینه ه
مشروط بر اینکه ناشی از خطرات مستثنی شده نبوده و طبق مقررات قرارداد حمل و نقل یا قانون و عرف حاکم بر آن محاسبه و 

 .تعیین شده باشد تحت پوشش میباشد

 مسئولیت مشترك در تصادم -3

شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئولیت مشترك دو کشتی در تصادم , مالک کاال ملزم باشد در صورتی که به موجب 
سهمی از مسئولیت را بعهده گیرد , بیمه گر جبران این زیان را به نسبت خسارت مورد تعهد در این بیمه به عهده میگیرد. بیمه 

طالبه زیان کند بیمه گر را آگاه نماید در این صورت بیمه گر حق گذار تقبل مینماید که هرگاه مالک کشتی براساس شرط مذکور م
 .دارد به هزینه خود دفاع از بیمه گذار را در دعوي بعهده گیرد

 استثنائات

 موارد استثناء -4

 :این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمیگردد

 تلف , آسیب یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادي بیمه گذار -)1/4(

 . نشت و ریزش عادي , کسري عادي وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادي مورد بیمه -)2/4(

تلف , آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندي یا آماده سازي مورد بیمه براي حمل (بسته بندي  -)3/4(
نیز میگردد, به شرط اینکه چنین عملی قبل از شروع بیمه کاال یا شامل بارچینی در کانتینر و لیفت وان  )- 3/4مندرج در این بند(

 .)بوسیله بیمه گذار یا کارکنان وي انجام شده باشد
 . تلف , آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه -)4/4(

خطرات بیمه شده باشد(باستثناء  تلف , آسیب یا هزینه ایکه علت اساسی آن تاخیر باشد , حتی اگر این تاخیر ناشی از -)5/4(
 .) 2هزینه هاي قابل پرداخت در بند 

تلف , آسیب یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا اعسار مالکان , مدیران , اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در  -)6/4(
 .انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها

 .رد بیمه یا قسمتی از آن توام با سوء نیت از طرف هرکسآسیب عمدي یا تخریب عمدي کاالي مو -)7/4(

تلف , آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سالح جنگی که با انرژي اتمی یا شکست و یا ترکیب هسته اي یا واکنش  -)8/4(
 .مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اکتیو کارکند

 مناسب بودن کشتی براي دریانوردياستثناء مربوط به عدم قابلیت دریانوردي و نا -5

 :این بیمه نامه بهیچوجه زیان , آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمیدهد -)1/5(

 . عدم قابلیت دریانوردي کشتی یا کرجی -)1/1/5(

براینکه بیمه  نامناسب بودن کشتی , کرجی , وسیله حمل , کانتینر یا لیفت وان جهت حمل سالم مورد بیمه مشروط -)2/1/5(
گذار یا کارکنان وي از چنین عدم قابلیت دریانوردي یا نامناسب بودن در زمان بارگیري کاالي مورد بیمه در وسائط مذکور اطالع 

 .داشته باشند
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بیمه گر از هرگونه نقض تعهدات ضمنی مربوط به عدم قابلیت دریانوردي کشتی و نامناسب بودن کشتی براي حمل مورد  -)2/5(
بیمه به مقصد صرف نظر مینماید مگر اینکه بیمه گذار یا کارکنان وي از چنین عدم قابلیت دریانوردي یا نامناسب بودن اطالع 

 .داشته باشند

 استثناء خطر جنگ -6

 :از بین رفتن , آسیب دیدگی یا هزینه هاي ناشی از عوامل زیر به هیچ وجه تحت پوشش این بیمه نیست

خلی , انقالب , شورش , قیام و یا زد و خوردهاي داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا جنگ , جنگ دا -)1/6(
 . بر علیه یکی از دو قدرت متخاصم

 .یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها )توقیف , ضبط , مصادره , تصرف یا اثرات ناشی از این امور (باستثناء دزدي دریایی -)2/6(

 . مین , اژدر و بمبهاي متروکه یا سایر سالحهاي جنگی به جا مانده و متروکه -)3/6(

 استثناء خطر اعتصابات -7

 :این بیمه نامه بهیچوجه تلف , آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمیدهد

رگري , آشوبها یا اغتشاشات عمل اعتصاب کنندگان , جلوگیري از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در درگیریهاي کا -)1/7(
 .داخلی شرکت میکنند

 . اعتصاب , تعطیل محل کار , درگیریهاي کارگري , آشوبها و یا اغتشاشات داخلی -)2/7(

 . عمل هر تروریست یا هر شخصی با انگیزه سیاسی -)3/7(

 مدت اعتبار بیمه -8

این بیمه نامه را بمنظور شروع حمل ترك مینماید , آغاز و در  این بیمه از زمانیکه کاال انبار یا محل نگهداري مذکور در -)1/8(
 .طول جریان عادي حمل ادامه مییابد و در یکی از حاالت زیر , هر کدام زودتر واقع شود, خاتمه میپذیرد

 . یمه نامهبه مجرد تحویل کاال به انبار گیرندگان یا به انبار یا محل نگهداري نهایی دیگري در مقصد مذکور در ب -)1/1/8(

به مجرد تحویل کاال به هر انبار یا محل نگهداري دیگر که بیمه گذار قبل از ورود کاال یا همزمان با آن براي انبار کردن یا  -)2/1/8(
 .براي توزیع کردن آن یا به جهات دیگر در نظر گرفته باشد

 .روز از تخلیه کامل کاالي مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه 60به مجرد انقضاي  -)3/1/8(

هر گاه پس از تخلیه کاال از کشتی در بندر نهایی تخلیه قرار باشد که کاال به قصد دیگري حمل شود, در این صورت بیمه  -)2/8(
 .اعتبار استطی مدت مقرر در فوق به اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به مقصد دیگر فاقد 

در صورت تاخیر خارج از اختیار بیمه  ( مندرج در زیر 9این بیمه (با توجه به موارد خاتمه مذکور در فوق و مقررات بند  -)3/8(
گذار , هر نوع تغییر مسیر , تخلیه اجباري , ارسال مجدد یا انتقال کاال به کشتی دیگر و در جریان هر نوع تغییري که در سفر 

داده و ناشی از اختیاراتی باشد که طبق قرارداد باربري به مالکان یا اجاره کنندگان کشتی تفویض شده است , داراي دریایی روي 
 .اعتبار خواهد بود

 خاتمه قرارداد حمل و نقل -9

ارداد خاتمه یابد یا هرگاه قرارداد حمل در اثر امري خارج از اراده و اختیار بیمه گذار در بندر یا محلی غیر از مقصد مذکور در آن قر
, خاتمه یابد , این بیمه نیز منقضی میشود )فوق  8حمل کاال بنحو دیگري قبل از تحویل کاال در مقصد (بشرح مندرج در شرط 
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به بیمه گر اطالع و ادامه بیمه درخواست شود که در آنصورت در ازاء حق بیمه اضافی ( درصورت درخواست  "مگر آنکه مراتب فورا
 :این بیمه تا یکی از مهلتهاي مقرر در زیر بقوت خود باقی میماند )بیمه گر

تا زمانیکه کاال در چنین بندر یا محلی بفروش رسیده و تحویل گردد یا چنانچه توافق خاص دیگري نشده باشد, تا انقضاء  -)1/9(
 .شودروز بعد از ورود کاالي بیمه شده به چنین بندر یا محل , هر کدام زودتر واقع  60مدت 

به مقصد مذکور در بیمه نامه یا هر  )یا هر مدت اضافی دیگري که توافق شده باشد(روز  60اگر کاال ظرف همان مدت  -)2/9(
 .منقضی میشود 8مقصد دیگري ارسال گردد, در اینصورت بیمه طبق ضوابط مقرر در بند 

 تغییر سفر -10

تغییر نماید, بقاء اعتبار این بیمه مشروط است باینکه بیمه گذار مراتب را هر گاه پس از شروع این بیمه مقصد توسط بیمه گذار 
 .به بیمه گر اعالم کند و شرایط و حق بیمه مورد توافق قرار گیرد "فورا

 خسارات

 نفع بیمه اي -11

فع بیمه اي داشته براي جبران خسارت تحت این بیمه , بیمه گذار میبایستی نسبت به مورد بیمه بهنگام بروز خسارت ن -)1/11(
 .باشد

بیمه گذار حق دارد خسارت ناشی از خطر بیمه شده را که در طول مدت این بیمه حادث میشود , دریافت دارد , حتی  -)2/11(
اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بیمه اتفاق افتاده باشد مگر آنکه در مورد اخیر بیمه گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بیمه گر 

 .بت به آن بی اطالع باشدنس

 هزینه حمل تا مقصد نهایی -12

هرگاه در اثر تحقق یکی از خطرات تحت پوشش این بیمه , حمل موضوع بیمه در یندر یا محلی بغیر از مقصد کاالي بیمه شده 
مورد بیمه بمقصد مندرج  خاتمه یابد, بیمه گر هرگونه هزینه هاي اضافی که بطور معقول و متعارف براي تخلیه , نگهداري و ارسال

 .در این بیمه نامه توسط بیمه گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود

در مورد آن صادق  7,  6,  5,  4مقررات این بند شامل هزینه هاي نجات یا خسارت همگانی نبوده و استثنائات مندرج در بندهاي 
, ورشکستگی یا قصور در انجام تعهدات مالی بیمه گذار یا کارکنان وي خواهد بود و نیز شامل هزینه هاي ناشی از تقصیر , غفلت 

 .نمیگردد

 خسارت کلی فرضی -13

درخواست خسارت بعنوان خسارت کلی فرضی قابل قبول نیست مگر اینکه بدین لحاظ که تلف مورد بیمه قطعی و غیر قابل 
ن شده , از قیمت آن کاال در مقصد بیشتر خواهد بود رها اجتناب است و یا هزینه نجات , مرمت و ارسال مجدد آن بمقصد تعیی

 .کردن آن معقول و منطقی باشد

 ارزش اضافی -14

اگر بیمه گذار براي کاالي بیمه شده تحت این بیمه نامه , بیمه ارزش اضافی تحصیل کند, فرض میشود که قیمت توافقی  -)1/14(
و کلیه بیمه نامه هاي ارزش اضافی , افزایش یافته است و تعهد بیمه گر با کاال تا جمع کل مبلغ بیمه شده تحت این بیمه نامه 

توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه نامه با کل مبالغ بیمه شده , تعیین میشود , در صورت وقوع خسارت بیمه گذار موظف به 
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 .گر میباشدارائه مدارك مربوط به مبالغ بیمه شده تحت کلیه بیمه نامه هاي دیگر به بیمه 

 :چنانچه این بیمه بصورت ارزش اضافی باشد , شرط زیر رعایت خواهد شد -)2/14(

فرض میشود که قیمت توافقی کاال برابر با جمع کل مبلغ بیمه شده تحت بیمه نامه اولیه و کلیه بیمه نامه هاي ارزش اضافی دیگر 
توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه نامه با جمع کل مبلغ  که توسط بیمه گذار تحصیل شده است , میباشد تعهد بیمه گر با

 .بیمه شده , خواهد بود

در صورت وقوع خسارت بیمه گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بیمه شده تحت کلیه بیمه نامه هاي دیگر به بیمه گر 
 .میباشد

 منافع حاصل از بیمه

 عدم تعلق منافع-15

 .اص دیگري که کاال بطور امانت در اختیار آنها قرار میگیرد از این بیمه استفاده نمیبرندحمل کننده کاال و اشخ

 به حداقل رساندن خسارات -تعهدات بیمه گذار

 وظایف بیمه گذار -16

 :بیمه گذار, کارکنان و نمایندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظفند

 .حداقل رساندن چنین خسارتی موثر است انجام دهندهرگونه اقدام معقول که جهت دفع یا به  -)1/16(

 .حفظ کنند "امکان اقامه دعوي و احقاق حق علیه حمل کنندگان , تحویل گیرندگان کاال یا هر شخص ثالث را کامال -)2/16(

بیمه گذار جهت  هزینه هاي متناسب و معقولی که , در مقابل , بیمه گر عالوه بر سایر خسارات قابل پرداخت تحت این بیمه نامه
 .انجام این وظایف متحمل شده است را جبران مینماید

 عدم اسقاط حق -17

نباید بعنوان اسقاط  , اقداماتی که توسط بیمه گذار و یا بیمه گر بمنظور نجات , حفظ یا مرمت و بازیافتن مورد بیمه بعمل میاید
 .از طرفین محسوب گردد حق یا قبول ترك مالکیت یا بعنوان هرگونه خدشه در حقوق هر یک

 اجتناب از تاخیر

 سرعت در انجام وظایف -18

از جمله شرایط این بیمه این است که اقدامات بیمه گذار براي حمل کاال در تمام موارد تا حدي که درکنترل وي میباشد, باید با 
 .سرعت معقول و بنحو متعارف انجام گیرد

 قانون و عرف -19

 یرانحکومت قانون و عرف کشور ا

 .این بیمه تابع قانون بیمه و عرف کشور ایران است

بیمه گر را مطلع کند.  "بیمه گذار موظف است در صورت اطالع از وقوع حادثه اي که تحت پوشش این بیمه میباشد , فورا :تذکر*
 .شرط استفاده از چنین پوششی انجام این تعهد میباشد

 شرایط بیمه گران کاال

 C مجموعه شرایط
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 مشمول بیمه خطرات

 خطرات بیمه شده -1

 .پوشش میدهد ) 7,  6,  5,  4این بیمه خطرات زیر را (به جز موارد مندرج در بندهاي 

 :مرتبط با یکی از موارد زیر باشد "تلف یا آسیب وارده به مورد بیمه که منطقا -1/1

 .آتش سوزي یا انفجار- 1/1/1

 .کف دریا , غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور بگل نشستن و زمینگیر شدن , برخورد با -2/1/1

 . واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی-3/1/1

 . تصادم یا برخورد کشتی , شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی بغیر از آب-4/1/1

 . تخلیه کاال در بندر اضطراري -5/1/1

 .کاالي مورد بیمه که علت آن یکی از امور زیر باشد تلف یا آسیب وارد به -2/1

 .فداکردن کاال در جریان خسارت عمومی -1/2/1

 .به دریا انداختن کاال جهت سبک سازي کشتی -2/2/1

 خسارت همگانی -2

ل میشود به موجب این بیمه نامه خسارات همگانی و هزینه هاي نجات که بمنظور پیشگیري از خسارت یا در ارتباط با آن تقب
مشروط بر اینکه ناشی از خطرات مستثنی شده نبوده و طبق مقررات قرارداد حمل و نقل یا قانون و عرف حاکم بر آن محاسبه و 

 .تعیین شده باشد تحت پوشش میباشد

 مسئولیت مشترك در تصادم -3

تصادم , مالک کاال ملزم باشد در صورتی که به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئولیت مشترك دو کشتی در 
سهمی از مسئولیت را بعهده گیرد , بیمه گر جبران این زیان را به نسبت خسارت مورد تعهد در این بیمه به عهده میگیرد. بیمه 
ق گذار تقبل مینماید که هرگاه مالک کشتی براساس شرط مذکور مطالبه زیان کند بیمه گر را آگاه نماید در این صورت بیمه گر ح

 .دارد به هزینه خود دفاع از بیمه گذار را در دعوي بعهده گیرد

 استثنائات

 موارد استثناء -4

 :این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمیگردد

 تلف , آسیب یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادي بیمه گذار-1/4

 . دي مورد بیمهنشت و ریزش عادي , کسري عادي وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عا-2/4

تلف , آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندي یا آماده سازي مورد بیمه براي حمل (بسته بندي -3/4
شامل بارچینی در کانتینر و لیفت وان نیز میگردد, به شرط اینکه چنین عملی قبل از شروع بیمه کاال یا  )- 3/4مندرج در این بند(

 .)مه گذار یا کارکنان وي انجام شده باشدبوسیله بی
 . تلف , آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه-4/4

تلف , آسیب یا هزینه ایکه علت اساسی آن تاخیر باشد , حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد(باستثناء هزینه  -)5/4
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 .) 2هاي قابل پرداخت در بند 
, آسیب یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا اعسار مالکان , مدیران , اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام  تلف -)6/4

 .تعهدات مالی از طرف یکی از آنها

 .آسیب عمدي یا تخریب عمدي کاالي مورد بیمه یا قسمتی از آن توام با سوء نیت از طرف هرکس -)7/4

نه ناشی از کاربرد هر نوع سالح جنگی که با انرژي اتمی یا شکست و یا ترکیب هسته اي یا واکنش تلف , آسیب یا هزی -)8/4
 .مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اکتیو کارکند

 استثناء مربوط به عدم قابلیت دریانوردي و نامناسب بودن کشتی براي دریانوردي -5

 :ینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمیدهداین بیمه نامه بهیچوجه زیان , آسیب یا هز -)1/5

 . عدم قابلیت دریانوردي کشتی یا کرجی -)1/1/5

نامناسب بودن کشتی , کرجی , وسیله حمل , کانتینر یا لیف وان جهت حمل سالم مورد بیمه مشروط براینکه بیمه گذار  -)2/1/5
زمان بارگیري کاالي مورد بیمه در وسائط مذکور اطالع داشته  یا کارکنان وي از چنین عدم قابلیت دریانوردي یا نامناسب بودن در

 .باشند

بیمه گر از هرگونه نقض تعهدات ضمنی مربوط به عدم قابلیت دریانوردي کشتی و نامناسب بودن کشتی براي حمل مورد  -)2/5
ریانوردي یا نامناسب بودن اطالع بیمه به مقصد صرف نظر مینماید مگر اینکه بیمه گذار یا کارکنان وي از چنین عدم قابلیت د

 .داشته باشند

 استثناء خطر جنگ -6

 :از بین رفتن , آسیب دیدگی یا هزینه هاي ناشی از عوامل زیر به هیچ وجه تحت پوشش این بیمه نیست

مانه توسط یا جنگ , جنگ داخلی , انقالب , شورش , قیام و یا زد و خوردهاي داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خص -)1/6
 . بر علیه یکی از دو قدرت متخاصم

 .یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها )توقیف , ضبط , مصادره , تصرف یا اثرات ناشی از این امور (باستثناء دزدي دریایی -)2/6

 . مین , اژدر و بمبهاي متروکه یا سایر سالحهاي جنگی به جا مانده و متروکه -)3/6

 اعتصابات استثناء خطر -7

 :این بیمه نامه بهیچوجه تلف , آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمیدهد

عمل اعتصاب کنندگان , جلوگیري از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در درگیریهاي کارگري , آشوبها یا اغتشاشات  -)1/7
 .داخلی شرکت میکنند

 . ارگري , آشوبها و یا اغتشاشات داخلیاعتصاب , تعطیل محل کار , درگیریهاي ک -)2/7

 . عمل هر تروریست یا هر شخصی با انگیزه سیاسی -)3/7

 مدت اعتبار بیمه -8

این بیمه از زمانیکه کاال انبار یا محل نگهداري مذکور در این بیمه نامه را بمنظور شروع حمل ترك مینماید , آغاز و در طول  -)1/8
 .و در یکی از حاالت زیر , هر کدام زودتر واقع شود, خاتمه میپذیردجریان عادي حمل ادامه مییابد 

 . به مجرد تحویل کاال به انبار گیرندگان یا به انبار یا محل نگهداري نهایی دیگري در مقصد مذکور در بیمه نامه -)1/1/8
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رود کاال یا همزمان با آن براي انبار کردن یا به مجرد تحویل کاال به هر انبار یا محل نگهداري دیگر که بیمه گذار قبل از و -)2/1/8
 .براي توزیع کردن آن یا به جهات دیگر در نظر گرفته باشد

 .روز از تخلیه کامل کاالي مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه 60به مجرد انقضاي  -)3/1/8

ه کاال به مقصد دیگري حمل شود, در این صورت بیمه هر گاه پس از تخلیه کاال از کشتی در بندر نهایی تخلیه قرار باشد ک -)2/8
 .طی مدت مقرر در فوق به اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به مقصد دیگر فاقد اعتبار است

در صورت تاخیر خارج از اختبار بیمه  ( مندرج در زیر 9این بیمه (با توجه به موارد خاتمه مذکور در فوق و مقررات بند  -)3/8
, هر نوع تغییر مسیر , تخلیه اجباري , ارسال مجدد یا انتقال کاال به کشتی دیگر و در جریان هر نوع تغییري که در سفر گذار 

دریایی روي داده و ناشی از اختیاراتی باشد که طبق قرارداد باربري به مالکان یا اجاره کنندگان کشتی تفویض شده است , داراي 
 .اعتبار خواهد بود

 رارداد حمل و نقلخاتمه ق -9

 هر گاه قرارداد حمل در اثر امري خارج از اراده و اختیار بیمه گذار در بندر یا محلی غیر از مقصد مذکور در آن قرارداد خاتمه یابد یا
, خاتمه یابد , این بیمه نیز منقضی میشود )فوق  8حمل کاال بنحو دیگري قبل از تحویل کاال در مقصد (بشرح مندرج در شرط 

به بیمه گر اطالع و ادامه بیمه درخواست شود که در آنصورت در ازاء حق بیمه اضافی ( درصورت درخواست  "گر آنکه مراتب فورام
 :این بیمه تا یکی از مهلتهاي مقرر در زیر بقوت خود باقی میماند )بیمه گر

نانچه توافق خاص دیگري نشده باشد, تا انقضاء تا زمانیکه کاال در چنین بندر یا محلی بفروش رسیده و تحویل گردد یا چ -)1/9
 .روز بعد از ورود کاالي بیمه شده به چنین بندر یا محل , هر کدام زودتر واقع شود 60مدت 

به مقصد مذکور در بیمه نامه یا هر مقصد  )یا هر مدت اضافی دیگري که توافق شده باشد(روز  60اگر کاال ظرف همان مدت  -)2/9
 .منقضی میشود 8دد, در اینصورت بیمه طبق ضوابط مقرر در بند دیگري ارسال گر

 تغییر سفر -10

هر گاه پس از شروع این بیمه مقصد توسط بیمه گذار تغییر نماید, بقاء اعتبار این بیمه مشروط است باینکه بیمه گذار مراتب را 
 .به بیمه گر اعالم کند و شرایط و حق بیمه مورد توافق قرار گیرد "فورا

 ساراتخ

 نفع بیمه اي -11

براي جبران خسارت تحت این بیمه , بیمه گذار میبایستی نسبت به مورد بیمه بهنگام بروز خسارت نفع بیمه اي داشته  -)1/11
 .باشد

بیمه گذار حق دارد خسارت ناشی از خطر بیمه شده را که در طول مدت این بیمه حادث میشود , دریافت دارد , حتی اگر  -)2/11
رت قبل از انعقاد قرارداد بیمه اتفاق افتاده باشد مگر آنکه در مورد اخیر بیمه گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بیمه گر نسبت خسا

 .به آن بی اطالع باشد

 هزینه حمل تا مقصد نهایی -12

از مقصد کاالي بیمه شده هرگاه در اثر تحقق یکی از خطرات تحت پوشش این بیمه , حمل موضوع بیمه در یندر یا محلی بغیر 
خاتمه یابد, بیمه گر هرگونه هزینه هاي اضافی که بطور معقول و متعارف براي تخلیه , نگهداري و ارسال مورد بیمه بمقصد مندرج 
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 .در این بیمه نامه توسط بیمه گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود

در مورد آن صادق  7,  6,  5,  4نبوده و استثنائات مندرج در بندهاي  مقررات این بند شامل هزینه هاي نجات یا خسارت همگانی
خواهد بود و نیز شامل هزینه هاي ناشی از تقصیر , غفلت , ورشکستگی یا قصور در انجام تعهدات مالی بیمه گذار یا کارکنان وي 

 .نمیگردد

 خسارت کلی فرضی -13

یست مگر اینکه بدین لحاظ که تلف مورد بیمه قطعی و غیر قابل درخواست خسارت بعنوان خسارت کلی فرضی قابل قبول ن
اجتناب است و یا هزینه نجات , مرمت و ارسال مجدد آن بمقصد تعیین شده , از قیمت آن کاال در مقصد بیشتر خواهد بود رها 

 .کردن آن معقول و منطقی باشد

 ارزش اضافی -14

این بیمه نامه , بیمه ارزش اضافی تحصیل کند, فرض میشود که قیمت توافقی  اگر بیمه گذار براي کاالي بیمه شده تحت -)1/14
کاال تا جمع کل مبلغ بیمه شده تحت این بیمه نامه و کلیه بیمه نامه هاي ارزش اضافی , افزایش یافته است و تعهد بیمه گر با 

یشود , در صورت وقوع خسارت بیمه گذار موظف به توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه نامه با کل مبالغ بیمه شده , تعیین م
 .ارائه مدارك مربوط به مبالغ بیمه شده تحت کلیه بیمه نامه هاي دیگر به بیمه گر میباشد

 :چنانچه این بیمه بصورت ارزش اضافی باشد , شرط زیر رعایت خواهد شد -)2/14

ه تحت بیمه نامه اولیه و کلیه بیمه نامه هاي ارزش اضافی دیگر فرض میشود که قیمت توافقی کاال برابر با جمع کل مبلغ بیمه شد
که توسط بیمه گذار تحصیل شده است , میباشد تعهد بیمه گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه نامه با جمع کل مبلغ 

 .بیمه شده , خواهد بود

غ بیمه شده تحت کلیه بیمه نامه هاي دیگر به بیمه گر در صورت وقوع خسارت بیمه گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبال
 .میباشد

 منافع حاصل از بیمه

 عدم تعلق منافع -15

 .حمل کننده کاال و اشخاص دیگري که کاال بطور امانت در اختیار آنها قرار میگیرد از این بیمه استفاده نمیبرند

 به حداقل رساندن خسارات -تعهدات بیمه گذار

 گذاروظایف بیمه  -16

 :بیمه گذار, کارکنان و نمایندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظفند

 .هرگونه اقدام معقول که جهت دفع یا به حداقل رساندن چنین خسارتی موثر است انجام دهند -)1/16

 .حفظ کنند "الامکان اقامه دعوي و احقاق حق علیه حمل کنندگان , تحویل گیرندگان کاال یا هر شخص ثالث را کام -)2/16

هزینه هاي متناسب و معقولی که بیمه گذار جهت  , در مقابل , بیمه گر عالوه بر سایر خسارات قابل پرداخت تحت این بیمه نامه
 .انجام این وظایف متحمل شده است را جبران مینماید

 عدم اسقاط حق -17

نباید بعنوان اسقاط  , رمت و بازیافتن مورد بیمه بعمل میایداقداماتی که توسط بیمه گذار و یا بیمه گر بمنظور نجات , حفظ یا م
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 .حق یا قبول ترك مالکیت یا بعنوان هرگونه خدشه در حقوق هر یک از طرفین محسوب گردد

 اجتناب از تاخیر

 سرعت در انجام وظایف -18

تا حدي که درکنترل وي میباشد, باید با از جمله شرایط این بیمه این است که اقدامات بیمه گذار براي حمل کاال در تمام موارد 
 .سرعت معقول و بنحو متعارف انجام گیرد

 قانون و عرف حکومت قانون و عرف کشور ایران -19

 .این بیمه تابع قانون بیمه و عرف کشور ایران است

بیمه گر را مطلع کند.  "ابیمه گذار موظف است در صورت اطالع از وقوع حادثه اي که تحت پوشش این بیمه میباشد , فور :تذکر*
 .شرط استفاده از چنین پوششی انجام این تعهد میباشد

 
 
 

 1/36آیین نامه شماره 

 C و B و A مکمل آیین نامه شرایط عمومی بیمه باربري و مجموعه شرایط

 
گري در جلسات مورخ  مهقانون تأسیس بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران و بی 17ماده  )3شوراي عالی بیمه به استناد مفاد بند (

 :، تصمیمات زیر را اتخاذ نمود11/12/1389و  1389/ 22/2

 
 شرایط عمومی بیمه باربري و مجموعه شرایط«با عنوان  36نامه شماره  مکمل شماره یک آیین -اول

A و Bو C )به شرح زیر به تصویب رسید ) 1/36نامه شماره  آیین: 

 
شرایط عمومی بیمه باربري و مجموعه »با عنوان  36نامه شماره  آیین Cو B رایطاستثناء خطر جنگ مجموعه ش 2/6بند  -1

 :گردد به شرح زیر اصالح می )با حذف عبارت ( باستثناء دزدي دریایی  CوBوA شرایط

 
 .توقیف، ضبط، مصادره، تصرف یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها -)2/6(

 
به ابتداي بند و یک تبصره در ذیل آن، به شرح زیر اصالح » فوق 1/11موکول به بند «با اضافه نمودن عبارت  2/11بند  -2

 :گردد می

 
شود، محق  حادث می شده که در طول مدت این بیمهگذار نسبت به جبران زیان بیمهفوق، بیمه 1/11موکول به بند  – 2/11بند 

گذار از خسارت مطلع بوده و  قاد قرارداد بیمه حادث شده باشد، مگر آنکه در مورد اخیر بیمهخواهد بود. حتی اگر زیان قبل از انع
 .گر نسبت به آن اطالعی نداشته باشد بیمه
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که عدم فوق به قوت خود باقی است. مگر آن 2/11نامه را پس از شروع حمل صادر نماید، بند  چنانچه مؤسسه بیمه، بیمه :تبصره
 .نامه تصریح شود، در شرایط خصوصی بیمه2/11پذیرش موضوع بند 

 
که قبل از ابالغ مکمل  C و B هاي بیمه موظفند خسارت مربوط به دزدي دریایی قراردادهاي بیمه باربري با شرایط شرکت -دوم

شوراي  29/5/1375مصوب جلسه مورخ  36نامه شماره آیین 2/6است را به استناد بند صادر شده 36نامه شماره  شماره یک آیین
 .عالی بیمه پرداخت نمایند

 
 C و Bتوانند در قراردادهاي بیمه باربري با شرایط  هاي بیمه می ، شرکت36نامه شماره  از تاریخ ابالغ مکمل شماره یک آیین -سوم

 ، خطر دزدي دریایی را نیز با دریافت حق بیمه متناسب به عنوان خطرات اضافی تحت پوشش قراردهند.

 

 

 37شماره  آیین نامه

 شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي پزشکان

 

شرایط  21/6/1377قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري در جلسه مورخ  17ماده  3شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 :نمود بند بشرح زیر تصویب 18ماده و  12عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي پزشکان را مشتمل بر 

 : اساس بیمه نامه – 1ماده 

و بنا به پیشنهاد بیمه گذار که جزء الینفک این بیمه نامه میباشد صادر گردیده  1316این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب 
 .است

به بیمه گذار  "آن قسمت از پیشنهاد بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و هم زمان یا قبل از صدور بیمه نامه کتبا
 .اعالم شده است جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمیشود

 : موضوع بیمه -2ماده 

اشتباه , غفلت و یا قصور  , موضوع بیمه عبارتست از بیمه مسئولیت مدنی حرفه اي بیمه گذار در قبال اشخاصی که به علت خطا
انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا بیمه گذار در تشخیص , معالجه , مداوا , اعمال جراحی و بطورکلی 

 .فوت شوند

 : تعاریف -3ماده 

 .عناوین مورد استفاده در این بیمه نامه بشرح زیر تعریف می گردد

بیمه گر: بیمه گر شرکت بیمه ایست که نام و مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارات ناشی از  -1-3
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 .مسئولیت مدنی حرفه اي بیمه گذار را بر عهده دارد

بیمه گذار: بیمه گذار شخصی است که با تکمیل و امضاء پیشنهاد بیمه و پرداخت حق بیمه مقرر , جبران خسارتهاي ناشی  -2-3
 .از مسئولیت حرفه اي خود را به بیمه گر محول می نماید

 : رعایت اصل حد اعالي حسن نیت -4ماده 

ار مکلف است با رعایت دقت و صداقت فرم پیشنهاد بیمه و پرسشنامه مربوطه را تکمیل نموده و اطالعات درخواست شده بیمه گذ
 را بطور واقع و کامل در اختیار بیمه گر قرار دهد . در صورتیکه بیمه گذار در پاسخ به سئواالت

قانون بیمه خواهد  13و  12نماید, حسب مورد مشمول مواد بیمه گر از اظهار مطالبی خودداري نموده و یا اظهارات خالف واقع ب
 .گردید

 :تعهدات بیمه گر -5ماده 

روز پس از دریافت اسناد و مدارك مورد نیاز ,  15بیمه گر متعهد است در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار , حداکثر ظرف مهلت 
 .ی و خصوصی این بیمه نامه اقدام کندنسبت به پرداخت خسارت و هزینه دادرسی متعلقه , طبق شرایط عموم

تعهد بیمه گر در قبال هر یک از بیماران , معادل مبلغی است که از سوي مراجع قانونی ذیصالح تعیین می گردد و در هر  -1/5
 .صورت از مبلغ تعیین شده در شرایط خصوصی این بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد

جع قانونی ذیصالح به پرداخت دیه محکوم شود , تعهد بیمه گر در خصوص میزان در صورتیکه بیمه گذار از سوي مرا -1/1/5
 .خسارت , محدود به پرداخت معادل ریالی ارزانترین نوع دیه از انواع مجري مذکور در قانون دیات می باشد

حرز باشد , بیمه گر می تواند قبل در مواردي که مسئولیت بیمه گذار با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده از نظر بیمه گر م -2/1/5
از صدور راي از سوي مراجع قانونی ذیصالح با تحصیل موافقت بیمه گذار مدعی یا مدعیان نسبت به پرداخت و تسویه خسارت 

 .اقدام کند

عاي خسارت تهعدات بیمه گر منحصر به مسئولیت حرفه اي بیمه گذار در مدت اعتبار بیمه نامه می باشد مشروط به اینکه اد -2/5
 .حداکثر ظرف سه سال پس از انقضاء بیمه نامه به بیمه گر اعالم شده باشد

چنانچه مسئولیت موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه دیگري نیز بیمه شده باشد , مسئولیت بیمه گر حداکثر معادل  -3/5
 .مازاد خسارت تادیه شده توسط بیمه گر اول می باشد

 : عاويدفاع از د -6ماده 

بیمه گر می تواند در صورت لزوم به هزینه خود دفاع از بیمه گذار را به مناسبت مسئولیتهاي موضوع این بیمه نامه بر عهده گیرد . 
 .به بیمه گر تفویض نماید "در اینصورت بیمه گذار موظف است اختیار تعیین وکیل را رسما

 وظایف و تعهدات بیمه گذار -7ماده 

 : استبیمه گذار موظف 

بپردازد مگر اینکه در شرایط خصوصی به نحو دیگري توافق شده  "حق بیمه این بیمه نامه و الحاقیه هاي بعدي آن را نقدا -1/7
 .باشد

در انجام امور پزشکی کلیه ضوابط و مقررات و موازین حاکم بر این حرفه را رعایت نموده و وظایف خود را با دقت و صداقت  -2/7
 .انجام دهد
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اسناد و مدارك مربوط به خدمات پزشکی انجام شده در مورد هر بیمار را نگهداري نموده و در صورت درخواست بیمه گر آنها  -3/7
 .را در اختیار وي قرار دهد

به بیمه گر اعالم  "به محض اطالع از هرگونه ادعاي خسارت در خصوص مسئولیتهاي موضوع این بیمه نامه , مراتب را کتبا -4/7
 .و پس از آن نیز در حدود امکانات با بیمه گر همکاري نماید نموده

بدون موافقت کتبی بیمه گر اقرار به مسئولیت خود ننموده و یا متعهد جبران خسارت نشود, در غیر اینصورت بیمه گر  -5/7
 .تعهدي نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت

 : استثنائات -8ماده 

 : گر خارج استموارد زیر از شمول تعهدات بیمه 

 . انجام معالجه , مداوا و یا عمل جراحی خارج از تخصص بیمه گذار -1/8

مسئولیتهاي ناشی از انجام هرگونه امور پزشکی که عامل مستقیم آن استفاده از مسکرات و یا استعمال مواد مخدر و یا  -2/8
 .داروهاي خواب آور باشد

 .ه خارج از ضوابط پزشکی و یا خالف قوانین و مقررات جاري باشدانجام مداوا , معالجه و اعمال جراحی ک -3/8

 . انجام هرگونه بیهوشی عمومی خارج از درمانگاه یا بیمارستان -4/8

هر نوع خسارتی که منشاء آن تشعشعات یونیزه کننده یا رادیو اکتیو و انرژي هسته اي باشد مگر اینکه استفاده از این قبیل  -5/8
 .بیمار ضروري باشدمواد جهت معالجه 

 . هر نوع خسارت ناشی از عدم النفع -6/8

 : مدت بیمه نامه -9ماده 

 .مدت این بیمه نامه یکسال شمسی است و تاریخ شروع و انقضاء آن در شرایط خصوصی مشخص می گردد

 : نحوه فسخ بیمه نامه - 10ماده 

فسخ بیمه نامه اقدام نمایند. در صورت فسخ از سوي بیمه گر حق  بیمه گر و بیمه گذار می توانند با اعالم کتبی یکماهه نسبت به
بیمه مدت استفاده شده از بیمه نامه بصورت روز شمار و در صورت فسخ از طرف بیمه گذار , بصورت کوتاه مدت محاسبه و 

 .باقیمانده حق بیمه مسترد خواهد گردید

 : تحدید تعهد بیمه گر -11ماده 

ایر بر محکومیت بیمه گذار , مشارالیه با پرداخت خسارت توسط بیمه گر موافق نباشد و به حکم چنانچه پس از صدور حکم د
صادره اعتراض نماید حداکثر تعهد بیمه گر محدود به محکوم به قبلی و هزینه هاي صرف شده تا تاریخ عدم قبول حکم از طرف 

 .بیمه گذار می باشد

 : محدوده جغرافیایی -12ماده 

در محدوده جغرافیایی جمهوري اسالمی ایران معتبر بوده و بیمه گر در خصوص مسئولیت حرفه اي بیمه  "منحصرااین قرارداد 
 .گذار در خارج از محدوده مذکور هیچگونه تعهدي ندارد

 1/37آیین نامه شماره 

 اي پزشکان نامه مسئولیت مدنی حرفه نامه شرایط عمومی بیمه مکمل آیین

۲۰۰  

 



اصالح برخی  28/3/1387گري در جلسه مورخ  قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17ماده  3اي بند بیمه در اجر عالی شوراي
 :اي پزشکان را به شرح زیر تصویب نمود نامه مسئولیت مدنی حرفه از شرایط عمومی بیمه

 :شود 5از ماده  1/1و  1عبارت زیر جایگزین بندهاي  -1

گر در خصوص میزان خسارت، محدود به  گذار را به پرداخت دیه محکوم کند تعهد بیمه بیمهصالح  اگر مرجع قانونی ذي .1/1/5
پرداخت معادل ریالی ارزانترین نوع دیه از انواع مذکور در قانون مجازات اسالمی یا حداکثر مبلغ مندرج در جدول مشخصات 

 .نامه، هر کدام که کمتر باشد، خواهد بود بیمه

 .تغییر کند“ حداکثر ظرف چهار سال”به “ حداکثر ظرف سه سال”، عبارت 5از ماده  2در بند  -2

 :به شرح زیر تغییر کند 8از ماده  2بند  -3

آور تمرکز و هشیاري الزم براي مداواي بیمار را  پزشک به دلیل استفاده از مسکرات و استعمال مواد مخدر یا داروي خواب .2/8
 .نداشته باشد و باعث صدمه جسمی او شود
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قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري در جلسه مورخ  17از ماده  4شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
ماده و یک تبصره بشرح زیر تصویب  8تعرفه بیمه مسئولیت مدنی حرفه اي پزشکان را مشتمل بر  21/6/1377

 :نمود

 

هاي مسئولیت مدنی حرفه اي پزشکان را براساس نرخ و شرایط مذکور در این آیین نامه موسسات بیمه مکلفند بیمه نامه  -1ماده 
 .صادر نمایند

 .تخصصهاي پزشکی از نظر احتمال ایجاد خسارت بشرح زیر گروه بندي میشود -2ماده 

گروه 
   یک

 جراحان متخصص زنان و زایمان , جراحان عمومی , بیهوشی , ارتوپدي  

گروه  
 دو 

 جراحان متخصص قلب , مغز و اعصاب , چشم , ترمیمی و پالستیک , ارولوژي  

گروه  
 سه 

جراحان متخصص فک و صورت , گوش و حلق و بینی , دندان و لثه , پوست ,  
 اطفال 

گروه   پزشکان متخصص غیر جراح و جراحانی که به عللی جراحی انجام نمی دهند ,  

۲۰۱  

 



 , ی و متخصص اندوسکوپی , رادیولوژيدندانپزشکان , پزشکان عموم چهار 
 میکروبیولوژي و داروسازي 

 حداقل نرخ حق بیمه براي گروههاي مذکور درماده دو به شرح زیراست -3ماده 

 نرخ حق بیمه 

 میلیون ریال  100نسبت به مازاد بر  میلیون ریال  100تا سقف تعهد سالیانه  گروه 

 درهزار  5 درهزار 10 1

 درهزار 4 درهزار8 2

 درهزار 3 درهزار 6 3

 درهزار 2 درهزار 4 4

درصد حق بیمه گروه  50موسسات بیمه می توانند مسئولیت رزیدنتها را نیز با دریافت حق بیمه اضافی به میزان حداقل  -4ماده 
 .مربوط بیمه نمایند

 
موسسات بیمه میتوانند در زمان تمدید بیمه نامه در صورتیکه بیمه گذار در طول مدت بیمه موجب بروز خسارتی نگردد,  -5ماده 

 :حسب مورد تخفیفهایی بشرح زیر در حق بیمه متعلقه منظور نمایند

 
 درصد حق بیمه پایه 5براي سال اول تمدید بیمه نامه 

 
 درصد حق بیمه پایه 10براي سال دوم تمدید بیمه نامه 

 
 درصد حق بیمه پایه 15براي سال سوم تمدید بیمه نامه 

 
 درصد حق بیمه پایه 20براي سال چهارم به بعد 

 
موسسات بیمه میتوانند براي پزشکانی که مسئولیت آنها به موجب یک قرارداد بصورت گروهی تحت پوشش بیمه قرار  -6ماده 

 :میگیرد تخفیفهایی به شرح زیر در حق بیمه متعلقه منظور نمایند

 
 بیمه پایهدرصد حق  5نفر  50الی  15گروههاي متشکل از 

 
 درصد حق بیمه پایه 10نفر  100الی  51گروههاي متشکل از 

 
 درصد حق بیمه پایه 15نفر  200الی  101گروههاي متشکل از 

 
 درصد حق بیمه پایه 20نفر  400الی  201گروههاي متشکل از 

۲۰۲  

 



 
 درصد حق بیمه پایه 25نفر به باال  401گروههاي متشکل از 

 
 : در این ماده مشروط بر آن است کهتبصره : اعمال تخفیف مذکور 

 
 .گروه با هدفی غیر از عقد قرارداد بیمه متشکل شده باشد -1

 
 .درصد از اعضاء گروه متقاضی این نوع بیمه باشند 70حداقل  -2

 
بیمه در مورد تخصصهایی که نرخ بیمه آن در این آیین نامه پیش بینی نشده است موسسات بیمه موظفند قبل از صدور  -7ماده 

 .نامه , موافقت بیمه مرکزي ایران را نسبت به نرخ حق بیمه مورد نظر خود جلب نمایند

 
این آیین نامه تهیه و به  2موسسات بیمه موظفند آمار حق بیمه و خسارت هر سال را به تفکیک گروههاي مذکور در ماده  -8ماده 

 .بیمه مرکزي ایران ارسال نمایند
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 ..........................ه قراردادشمار

از  ): (بعنوان بیمه گذار از یک طرف و شرکت حمل و نقل داخلی به نشانی )این قرارداد بین شرکت سهامی بیمه (بعنوان بیمه گر
 .بشرح زیر منعقد میشود 1316طرف دیگر با رعایت قانون بیمه مصوب سال 

 
 موضوع قرارداد -1ماده 

 
موضوع قرارداد عبارتست از بیمه مسئولیت مدنی حرفه اي بیمه گذار در قبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کاال ناشی از فقدان و یا 

قانون تجارت و بموجب بارنامه هاي صادره , بعنوان متصدي  394الی  377براساس مواد  "بیمه گذار "خسارات وارده به کاال که 
 .نها شناخته می شودحمل و نقل مسئول جبران آ

 
 شروع و خاتمه تعهدات بیمه گر -2ماده 

 
تعهدات بیمه گر تحت این قرارداد شامل مسئولیت هاي بیمه گذار ناشی از حوادث و یا وقایعی می گردد که از زمان تحویل گرفتن 

۲۰۳  

 



قانون تجارت ,  391ا رعایت مفاد ماده محموله تا زمان تحویل دادن آن به گیرنده در مقصد مندرج در بارنامه , به وقوع پیوسته و ب
 .ظرف مهلت مقرر به بیمه گذار اعالم شده است

 
 حدود و میزان تعهد بیمه گر -3ماده 

 
حدود و میزان تعهدات بیمه گر در قبال خسارتها و یا هزینه هایی که مسئولیت جبران آن با توجه به ماده یک این قرارداد به عهده 

 :زیر استبیمه گذار می باشد بشرح 

 
در مورد مجموعه محموالتی که براي آنها قبض رسید انبار صادر شده و در انبار بیمه گذار استقرار یافته است حداکثر معادل  -1/3

 . پانصد میلیون ریال

 
 براي خسارت وارد به کاال در هر حمل حداکثر معادل مبلغ دویست میلیون ریال -2/3

 
میزان تعهد  ) 4/7و  4/5ب موافقت بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی (بشرح مذکور در بندهاي بیمه گذار می تواند با جل -1/2/3

 .بیمه گر در یک حمل را افزایش دهد

 
هزینه هاي الزم و متعارف جهت نجات کاال و جلوگیري از توسعه خسارت پس از وقوع حوادثی که زیان حاصله از آن درتعهد  -3/3

 . ل ارزش محمولهبیمه گر باشد حداکثر معاد

 
 .هزینه دادرسی و دفاع از بیمه گذار در رابطه با دعاوي مطرح شده در مراجع قضایی -4/3

 
 موارد استثناء -4ماده 

 
بیمه گر نسبت به خساراتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در نتیجه عوامل زیر به کاالي مورد حمل وارد آمده باشد , تعهدي 

 :ندارد

 
 ) عمد یا مجرمانه بیمه گذار (شامل کارکنان و نمایندگان ويعمل  -1/4
 
بیمه گر خسارات ناشی از سرقت کلی محموله حین حمل , توسط راننده را پرداخت و حق و حقوق خود جهت تعقیب و  -1/1/4

 .بازیافت خسارت از راننده را محفوظ نگه می دارد

 
 . تشفشان , صاعقهبلیات طبیعی مانند سیل , طوفان , زلزله , آ -2/4

 

۲۰٤  

 



 . جنگ , شورش, اعتصاب , بلوا, ضبط و مصادره , یاغیگیري و سرقت مسلحانه -3/4

 
 . تشعشعات رادیو اکتیو و فعل و انفعاالت هسته اي -4/4

 
 .عیب ذاتی کاال -5/4

 
 . هرگونه خسارات غیر مستقیم و عدم النفع -6/4

 
 .صادر نشده است حمل هایی که به هر دلیل براي آنها بارنامه -7/4

 
 حق بیمه -5ماده 

 
 حق بیمه با توجه به کرایه حمل مندرج در هر بارنامه و بر مبناي دو درصد آن محاسبه و از جانب -1/5

 
 .بیمه گذار در وجه بیمه گر پرداخت خواهد شد

 
و سیمان و یا سایر مصالح  به حمل آهن آالت , غالت , علوفه , سنگهاي مدنی , گچ "در مواردي که بیمه گذار منحصرا -2/5

ساختمانی که بصورت فله حمل میشود مبادرت می نماید, حق بیمه بر مبناي هشت در هزار کرایه حمل مندرج در بارنامه محاسبه 
 .خواهد شد

 
ه بر در صورتی که بعد از وقوع خسارت ثابت شود که کرایه حمل دریافتی بیمه گذار بیشتر از مبلغی بوده است که حق بیم -3/5

مبناي آن پرداخت شده است بیمه گر مجاز خواهد بود که خسارت را به نسبت حق بیمه پرداختی و وجهی که در صورت اظهار 
 .صحیح کرایه حمل بایستی پرداخت می شد تقلیل دهد

 
در بندهاي  در مواردي که مسئولیت بیمه گذار در یک حمل بیش از دویست میلیون ریال است عالوه بر حق بیمه مندرج -4/5
 .یک در هزار مازاد مبلغ دویست میلیون ریال بعنوان حق بیمه اضافی منظور خواهد شد,  2/5و یا  1/5

 
بیمه گذار متعهد است در تاریخ شروع قرارداد مبلغ ریال بعنوان سپرده حق بیمه به بیمه گر بپردازد. این سپرده تا پایان  -5/5

 .قرارداد نزد بیمه گر باقی خواهد ماند

 
سهم  %2بیمه گذار موظف است مالیات و یا عوارضی که طبق قوانین و یا مقررات ملزم به پرداخت آن می باشد (مانند  -6/5

 .را در هر مورد محاسبه و عالوه بر حق بیمه متعلقه به بیمه گر پرداخت نماید )آموزش و پرورش 

 

۲۰٥  

 



 :فرانشیز -6ماده 

 
 :به عنوان فرانشیز به عهده بیمه گذار است قسمتی از هرخسارت در هر حادثه بشرح زیر

 
 .) بیست درصد خسارت ناشی از سرقت کلی محموله توسط راننده (با حداقل یک میلیون ریال -1/6
 
 .ده درصد مبلغ خسارت و حداکثر یک میلیون ریال براي سایر موارد -2/6

 
 :تعهدات بیمه گذار -7ماده 

 
 :بیمه گذار متعهد است

 
هاي خود را که براي آنها بارنامه جاده اي داخلی وزارت راه و ترابري صادر می نماید, تحت این قرارداد بیمه  کلیه حمل -1/7

 .نماید

 
 )حواله سازمان پایانه ها و حمل و نقل کشور را که جهت دریافت بارنامه بنام وي (بیمه گذار )یک نسخه از تصویر (کپی  -2/7

 .دت پنج روز از تاریخ صدور حواله به بیمه گر تحویل نمایدصادر میگردد همواره و حداکثر در م

 
ظرف مدت سه روز پس از پایان هر هفته , حق بیمه بارنامه هاي صادره طی آن هفته را به بیمه گر پرداخت نموده و فهرست  -3/7

 .را به بیمه گر تسلیم نماید )تعداد, شماره سریال , مبلغ کرایه حمل و تاریخ صدور  : و مشخصات بارنامه هاي صادره (شامل

 
 در صورتیکه مسئولیت بیمه گذار در یک حمل بیش از مبلغ دویست میلیون ریال باشد, بیمه گذار -4/7

 
می تواند جهت اخذ پوشش کامل , مراتب را قبل از حمل و طبق فرم پیوست این قرارداد , به اطالع بیمه گر برساند, در غیر 

 .ر معادل دویست میلیون ریال خواهد بوداینصورت حداکثر تعهد بیمه گ

 
 .همزمان با صدور بارنامه مدارك رانندگان و خودروها را کنترل نماید -5/7

 
در ذیل حواله بار مشخصات مربوط به راننده شامل شماره کارت آمار , شماره گواهینامه , نشانی محل سکونت و شماره تلفن  -6/7

 .وي را درج نماید

 
ات مربوط به بارنامه هاي مورد نظر را حداقل تا یکسال نزد خود نگهداري نموده و هر زمان که بیمه گر الزم بداند کلیه اطالع -7/7

 ., اطالعات مورد نیاز را در اختیار وي قرار دهد

 

۲۰٦  

 



یمه گر به از منابع خود به عمل می آورد , نسبت به محموله و حفظ حقوق و منافع ب "مراقبت هاي الزم را که هر کس عرفا -8/7
 .عمل آورد و کاالي مورد حمل را در مسیر هاي مجاز و متعارف , حمل و به مقصد برساند

 
 :در صورت وقوع حادثه موارد زیر را رعایت نماید -9/7

 
به بیمه گر (اولین و نزدیکترین شعبه بیمه  "مراتب را در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ اطالع کتبا -1/9/7

 .اطالع دهد )گر 

 
 .هیچگونه مسئولیتی را نسبت به حادثه و خسارت , بدون جلب موافقت بیمه گر قبول ننماید -2/9/7

 
ري در وضعیت خسارت بعمل نیاورد مگر اقدامات و تغییراتی که براي نجات کاال و بدون اطالع و موافقت بیمه گر , تغیی -3/9/7

 .باید انجام پذیرد "جلوگیري از توسعه خسارت ضروري بوده و عرفا

 
 :اسناد و مدارك زیر را تهیه و در اسرع وقت به بیمه گر تسلیم نمایند -10/7

 
 . گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه -1/10/7

 
 . بارنامه و صورت بسته بندي محموله -2/10/7

 
 .فاکتور خرید محموله یا هرگونه مدارك قانونی دیگري که دال بر تعیین ارزش محموله باشد -3/10/7

 
 .هرگونه ادعاي خسارتی که از طرف مدعی به وي اعالم شده باشد -4/10/7

 
یا میزان خسارت موثر بوده و یا به هر نحوي در رابطه با هرگونه مدرك دیگري که جهت تشخیص مسئولیت بیمه گذار و  -5/10/7

 .خسارت , مورد نیاز بیمه گر باشد

 
 : حق جانشینی -8ماده 

 
بیمه گر در حدودي که خسارت وارده را قبول یا پرداخت میکند قائم مقام و جانشین بیمه گذار بوده و حق دارد به شخص یا 

 .رت می باشند مراجعه و استیفاي حق نماینداشخاصی که مسئول بروز حادثه منجر به خسا

 
 .1/1/4راننده وسیله نقلیه حامل کاال از قاعده فوق مستثنی می باشد مگر در مورد سرقت کلی محموله بشرح مذکور در بند  -1/8
 

 : مقررات گوناگون -9ماده 

۲۰۷  

 



 
گر نسبت به اعزام کارشناس جهت بازدید و موجب مسئولیت بیمه گذار می شود بیمه  "در صورت وقوع حادثه اي که محتمال -1/9

 .برآورد خسارت اقدام خواهد نمود

 
 بیمه گر میتواند در تمام دعاوي حقوقی که علیه بیمه گذار در رابطه با مسئولیتهاي نامبرده تحت -2/9

 
بداند خارج از دادگاه ,  بارنامه هاي صادره در مراجع قضایی مطرح می شود , از بیمه گذار دفاع نماید و در مواردي که مصلحت

نسبت به پرداخت خسارت اقدام یا بازیان دیده توافق نماید. بدین منظور بیمه گذار به موجب این قرارداد به بیمه گر وکالت با حق 
 .توکیل میدهد

 
هدات خود روز پس از دریافت مدارك و یا صدور حکم قطعی دایر بر محکومیت بیمه گذار تع 20بیمه گر موظف است ظرف  -3/9

 .را ایفا نماید

 
خسارت براساس قیمت کاال در بازار , در زمان و مکانی که کاال طبق بارنامه به گیرنده آن تحویل شده و یا می بایستی تحویل  -4/9

مبنی  ,میشده است , محاسبه می گردد و در غیاب چنین قیمتی , ارزش بازار کاالي با نوع و کیفیت مشابه در محل تحویل 
 .محاسبه قرار خواهد گرفت . به هر حال حداکثر تعهد بیمه گر از حدود مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد

 
 :مدت قرارداد -10ماده 

 
روز منقضی میگردد و براي سالهاي بعد  24روز شروع و در ساعت  24مدت اعتبار این قرارداد یکسال شمسی است که از ساعت 

آن که هر یک از طرفین الاقل یکماه قبل از انقضاء مدت , نظر خود را مبنی بر عدم تمایل به خود بخود تجدید خواهد شد مگر 
 .ادامه قرارداد و یا تجدید نظر در شرایط آن به طرف دیگر اعالم نماید

 
ه گذار صادر شده پس از انقضاء قرارداد تعهد طرفین نسبت به کلیه بارنامه هایی که در مدت اعتبار این قرارداد از جانب بیم -1/10

 . است ادامه خواهد یافت

 
 : نحوه حل و فصل اختالفات -11ماده 

 
هرگونه اختالف ناشی از تعبیر , تفسیر و یا اجراي این قرارداد , در صورتی که از طریق مذاکره حل و فصل نشود, جهت هرگونه 

ر قطعی و براي طرفین الزم االتباع می باشد . در اظهار نظر به کارشناس مرضی الطرفین ارجاع خواهد شد و راي کارشناس مزبو
موضوع به هیات کارشناسی که به نحو زیر انتخاب خواهد شد  ,صورتی که طرفین در مورد انتخاب کارشناس واحد به توافق نرسند

 :ارجاع میگردد

 

۲۰۸  

 



 .هر یک از طرفین یک نفر کارشناس اختصاصی تعیین و به طرف دیگر معرفی می نماید -1/11

 
کارشناسان اختصاصی قبل از ورود به بحث در موضوع مورد اختالف به اتفاق کارشناس دیگري را به عنوان سرکارشناس  -2/11

 .انتخاب خواهند نمود

 
 .راي هیات کارشناسی با اکثریت آراء معتبر و براي طرفین الزم االتباع خواهد بود -3/11

 
وز از انتخاب و معرفی کارشناس طرف مقابل کارشناس اختصاصی خود را ر 30در صورتی که هر یک از طرفین ظرف مدت  -4/11

روز نسبت به تعیین سرکارشناس به توافق نرسند , هر یک از طرفین  30تعیین نکند و یا کارشناسان اختصاصی ظرف مدت 
 .میتواند حسب مورد از دادگاه ذیصالح درخواست تعیین کارشناس یا سرکارشناس را بنماید

 
یک از طرفین در شروع رسیدگی , حق الزحمه کارشناس اختصاصی خود و پنجاه درصد از حق الزحمه سرکارشناس را  هر -5/11

 .پرداخت خواهند کرد و در خاتمه کلیه هزینه هاي کارشناسی بعهده طرفی خواهد بود که راي به زیان او صادر می گردد

 
 : تعداد مواد و فسخ -12ماده 

 
 .ه و در دو نسخه که هر دو نسخه حکم واحد را دارند تنظیم و امضاء گردیدماد 12این قرارداد در 

 
 ............ شرکت حمل و نقل داخلی .............. شرکت سهامی بیمه

 

 

 40آیین نامه شماره 

مجلس  1380شوراي عالی بیمه با توجه به قانون تاسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی مصوب ششم شهریور 
قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري ضوابط تاسیس  17ماده  5شوراي اسالمی و در اجراي بند 

 مؤسسات بیمه غیر دولتی را به شرح زیر تصویب نمود.

 

 :در این آیین نامه واژه ها یا عبارتهاي زیر به جاي توضیح مربوط به کار می رود. 1ماده 

مجلس  1380مؤسسه بیمه : مؤسسه بیمه اي که به موجب قانون تاسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب ششم شهریور  –الف 
شواري اسالمی و براساس قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري و مقررات این آیین نامه به صورت غیر دولتی ایجاد و به 

۲۰۹  

 



 .یر دولتی در این آیین نامه مؤسسه بیمه نامیده می شودعملیات بیمه گري مبادرت می نماید. مؤسسه بیمه غ

 
 شخص حقیقی داخلی : شخص حقیقی تبعه جمهوري اسالمی ایران –ب 

 
: شخص حقوقی که داراي تابعیت ایرانی بوده و براساس قوانین موضوعه جمهوري اسالمی ایران در  شخص حقوقی داخلی –پ 

 .مراجع ذیصالح به ثبت رسیده باشد

 
افقت اصولی : موافقت با درخواست تاسیس مؤسسه بیمه که پس از اخذ مصوبه مجمع عمومی بیمه مرکزي ایران به منظور مو –ت 

 .تشکیل پرونده ثبتی و پذیره نویسی سهام صادر می شود

 
اسنامه و پروانه تاسیس : موافقت با ثبت مؤسسه بیمه در مرجع ثبت شرکتها که بیمه مرکزي ایران پس از تایید طرح اس –ث 

انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان در مجمع عمومی مؤسس و در صورت احراز شرایط الزم براساس موافقت اصولی صادر می 
 .کند

 
 .پروانه فعالیت: مجوز فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه اي که بیمه مرکزي ایران صادر می نماید –ج 

 
 .و اصالحات بعدي آن 1350تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري مصوب سال قانون تاسیس : قانون  –ح 

 
تشکیل مؤسسه بیمه صرفاً به صورت شرکت سهامی عام ایرانی که سهام آن با نام بوده و با رعایت قانون تاسیس و طبق  .2ماده 

 .قانون تجارت به ثبت رسیده باشد امکان پذیر است

 
قانون تاسیس و یا هرگونه محکومیت دیگري که منجر  64ید فاقد سابقه محکومیت موضوع ماده مؤسسین مؤسسه بیمه با. 3ماده 

 .به محرومیت از حقوق اجتماعی شده است باشند

 
قانون تنظیم ‹‹ 2وزارتخانه ها ، مؤسسه هاي دولتی ، مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی و شرکتهاي موضوع ماده .4ماده 

 .نمی توانند جزء مؤسسین مؤسسه بیمه باشند›› ولتبخشی از مقررات مالی د

 
وزارتخانه ها ، مؤسسات ، نهادها و شرکت هاي موضوع این ماده در مجموع نمی توانند بیش از ده درصد در مؤسسه بیمه  .1تبصره 

 . سهم داشته باشند

 
ماده نمی باشند ولی در هر حال  قانون محاسبات عمومی کشور مشمول حکم این 4شرکت هاي موضوع تبصره ماده  .2تبصره 

 .درصد سهام مؤسسه بیمه باشد 20مجموع سهام آنها نباید بیش از 

 

۲۱۰  

 



درصد  20اشخاص حقوقی که وزارتخانه ها، شرکتهاي دولتی و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی در آنها بیش از . 5ماده 
 . ه سهم داشته باشنددرصد در موسسه بیم 20سهم دارند نمی توانند در مجموع بیش از 

 
قانون تاسیس ، از نظر این آیین نامه مجموع اشخاص زیر در هر حالت یک شخص محسوب می شود:  )33در اجراي ماده ( .6ماده
 . شخص حقیقی متقاضی به عالوه اقارب مندرج در ماده مذکور –الف 

 
درصد حق راي داشته  20اشخاص حقوقی که شخص حقیقی متقاضی و یا اقارب مندرج در ماده مذکور در آن بیش از  –ب 

 .باشند

 
درصد حق  20شخص حقوقی متقاضی به عالوه سایر اشخاص حقوقی که متقاضی به طور مستقیم یا با واسطه در آنها بیش از  –پ 

 .راي داشته باشد

 
درصد حق راي  20ص حقیقی یا حقوقی همزمان به طور مستقیم یا با واسطه در آنها بیش از اشخاص حقوقی که یک شخ –ت 

 .داشته باشد

 
 
 

براي دریافت موافقت اصولی ، اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی که واجد شرایط مقرر در این آیین نامه هستند باید  .7ماده 
برنامه جامع عملیاتی و سایر مدارك و اطالعاتی که براي احراز تقاضاي تاسیس مؤسسه بیمه را همراه پیش نویس اساسنامه ، 

 .شرایط پیش بینی شده در قانون تاسیس و این آیین نامه مورد نیاز است به بیمه مرکزي ایران تسلیم نمایند

 
به اهداف مورد نظر برنامه جامع عملیاتی باید شامل اهداف مؤسسه ، بازارهاي هدف ، تمهیدات بیمه اتکاي و نحوه حصول . 1تبصره 

 .حداقل براي سه سال اولیه فعالیت مؤسسه بیمه باشد

 
در صورتی که بیمه مرکزي ایران پس از دریافت مدارك از متقاضی ، براي احراز شرایط .، ارائه مدارك و اطالعات دیگري  .2تبصره 

 .عالم نمایدرا الزم بداند باید ظرف پانزده روز اداري مراتب را به طور کتبی به متقاضی ا

 
در صورتی که شخص یا اشخاص حقوقی جزء مؤسسین مؤسسه بیمه باشند، مؤسسین مکلفند یک نسخه از اساسنامه و . 8ماده 

ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان مصوب آن شخص یا اشخاص حقوقی در سه سال مالی قبل را همراه اظهارنامه اي مشتمل بر 
و سایر اطالعات ضروري به بیمه مرکزي ایران ارائه  )مداران عمده (داراي بیش از پنج درصدسهاماسامی اعضاي هیئت مدیره و سها

 .دهند

 
بیمه مرکزي ایران پس از دریافت کلیه مدارك و اطالعات مورد نیاز و احراز شرایط قانونی مؤسسین ، حداکثر ظرف یک ماه . 9ماده 

۲۱۱  

 



 .حل قانونی به شوراي عالی بیمه ارائه خواهد نمودنظر خود را درباره تقاضاي مطرح شده براي طر مرا

 
 .مفاد اعالمیه پذیره نویسی باید قبل از ارائه به اداره ثبت شرکتها به تایید بیمه مرکزي ایران برسد. 10ماده 

 
، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل (در صورت  )اعضاي هیئت مدیره(اعم ازا شخاص حقیقی یا نماینده اشخاص حقوقی .11ماده 
و نداشتن  )باید ضمن داشتن مدرك کارشناسی مرتبط (بیمه، اقتصاد، امور مالی ، مدیریت ، حقوق و رشته هاي مشابه )وجود

ائم مقام قانون تاسیس ، به تشخیص بیمه مرکزي ایران از حسن شهرت برخوردار باشند. مدیر عامل و ق 64محکومیت موضوع ماده 
 باید به تشخیص بیمه مرکزي ایران تجربه کاري مفید و مؤثر داشته باشند  )مدیر عامل( در صورت وجود

 
قانون استفاده از خدمات تخصصی و ››حسابرس و بازرس قانونی مؤسسه بیمه باید از میان حسابداران رسمی موضوع  .12ماده 

 .انتخاب شوند›› میحرفه اي حسابداران ذي صالح به عنوان حسابدار رس

 
مؤسسات بیمه اي که در بیمه هاي زندگی فعالیت می کنند موظفند محاسب فنی مورد تایید بیمه مرکزي ایران را معرفی . 13ماده 

 .نمایند

 
هیچ یک از اهضاي هیئت مدیره ، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل مؤسسه بیمه نمی توانند در سایر مؤسسات بیمه ، .14ماده 

 .ارگزاري ها و نمایندگی هاي بیمه سمت داشته باشندک

 
پس از تعیین سرمایه ، تصویب اساسنامه و همچنین تعیین مدیران ، بازرس قانونی و سایر موارد مندرج در قانون تجارت . 15ماده 

ایت مقررات ، پروانه در مجمع عمومی مؤسس همچنین تعیین مدیر عامل و در صورت لزوم محاسب فنی ، بیمه مرکزي ایران با رع
 .تاسیس مؤسسه بیمه را صادر خواهد نمود

 
مدت اعتبار موافقت اصولی و پروانه تاسیس حداکثر یک سال پس از صدور است مگر آنکه قبل از انقضاء به درخواست . 16ماده 

 .متقاضی و موافقت بیمه مرکزي ایران این مهلت تمدید شود

 
 .قال به غیر نمی باشدمجوزهاي صادر شده قابل انت –تبصره 

 
براي صدور پروانه فعالیت در هر یک ا ز مجموعه رشته هاي اموال ، اشخاص یا مسئولیت، مؤسسه بیمه باید مدیر فنی که  .17ماده 

 .صالحیت وي مورد تایید بیمه مرکزي باشد معرفی نماید

 
ان فنی مورد تایید ، ظرف یک ماه پروانه فعالیت براي بیمه مرکزي ایران پس از ثبت مؤسسه بیمه و معرفی مدیر یا مدیر. 18ماده 

 .رشته هاي مورد تقاضا را در چارچوب اساسنامه صادر خواهد کرد

 

۲۱۲  

 



مدیران مؤسسه بیمه موظفند براساس برنامه عملیاتی پیش بینی شده مؤسسه بیمه را اداره نمایند و هرگونه تغییر در  .19ماده 
 .اطالع و تایید بیمه مرکزي ایران برسانندکلیات برنامه عملیاتی را قبالُ به 

 
انجام عملیات بیمه اتکایی قبولی از خارج از کشور جز به شکل متقابل در محدوده اي که مورد تایید بیمه مرکزي ایران . 20ماده 

نه فعالیت جداگانه باشد منوط به برخورداري مؤسسه بیمه از حداقل سرمایه الزم براي تاسیس مؤسسات بیمه اتکایی و دریافت پروا
 .از بیمه مرکزي ایران است

 
مواردي که در این آیین نامه ذکر نشده است حسب مورد تابع قانون تاسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی، قانون تاسیس .  21ماده 

و سایر قوانین و  بیمه مرکزي ایران و بیمه گري ، قانون تجارت ، مصوبات شوراي عالی بیمه ، دستور العمل هاي بیمه مرکزي ایران
 .مقررات جاري خواهد بود

 
 . به تصویب شوراي عالی بیمه رسید 1/11/1380تبصره در تاریخ  5ماده و  21این ضوابط در 

 
 1/40آئین نامه شماره 

 
 ) (مکمل آیین نامه ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی

 8/11/1381و  5/9/1381قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري درجلسات مورخ  17ماده  5شوراي عالی بیمه براساس بند 
 .،اصالحات زیر در آئین نامه ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیردولتی تصویب نمود

 اضافه شود 11متن زیر به عنوان تبصره ، ذیل ماده  -1

ر هیئت مدیره موسسه بیمه در درشته هاي غیر مرتبط درصورتی که مدرك کارشناسی افراد معرفی شده جهت عضویت د -تبصره 
باشد به شرط آنکه واجد شرایط بوده حداقل پنج سال تجربه موثر مدیریتی داشته باشند بیمه مرکزي ایران می تواند به تشخیص 

تعداد اعضاي هیئت  خود با عضویت آنها در هیئت مدیریه موافقت نماید. در هرصورت تعداد اینگونه اعضا نمی تواند از دو پنجم
 .مدیره هر موسسه بیمه بیشتر باشد

 به شرح زیر اصالح شود 20ماده  -2

قبول بیمه اتکائی از داخل یا خارج از کشور صرفاً براي موسسات بیمه اتکائی مجاز است و موسسات بیمه مستقیم مجاز - 20ماده 
 .به قبول بیمه اتکائی از سایر موسسات بیمه نمی باشند

درمواردي که موسسات بیمه مستقیم به جهت عضویت در صندوق هاي بیمه محلی ، منطقه اي و یا بین المللی موظف به  -تبصره 
 واگذاري و قبولی بیمه اتکائی به صورت متقابل می باشند، قبول بیمه اتکائی در محدوده مورد تائید بیمه مرکزي ایران بالمانع است
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 ) نامه ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتیمکمل آئین  (
تصویب  29/11/1381قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري در جلسه مورخ  17ماده  5شوراي عالی بیمه براساس بند 

۲۱۳  

 



 داضافه شو )ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی (  40آئین نامه شماره  4، ذیل ماده  3نمود متن زیر به عنوان تبصره 
صندوقهاي بازنشستگی کارکنان شرکتها و موسسات دولتی به استثناي صندوق بازنشستگی کشوري و صندوق هاي  - 3تبصره 

 .بازنشستگی نیروهاي مسلح مشمول محدودیت این ماده نمی باشند

 
 

 3/40آئین نامه شماره 

 
 )(مکمل آئین نامه ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی

تصویب  13/2/1384گري در جلسه مورخ   قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17ماده  5بیمه در اجراي بند  عالی   شوراي
 :به شرح زیر اصالح شود )40دولتی (شماره  غیر نمود آئین نامه ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه 

 :تغییر یابد» 1تبصره «صره فعلی به اضافه و عنوان تب 11به شرح زیر ذیل ماده  3و  2هاي   الف ـ تبصره

نامه و یا سایر مقررات مربوط را از دست  در صورتی که هیأت مدیره مؤسسه بیمه هر یک از شرایط مندرج در این آئین :2تبصره 
بدهد مؤسسه بیمه موظف است حداکثر تا سه ماه وضعیت هیأت مدیره را با شرایط و مقررات مربوط منطبق نماید. در غیر 

گري موضوع را   قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 41کل بیمه مرکزي ایران موظف است در اجراي ماده  نصورت رئیسای
 .بیمه مطرح نماید عالی همراه با پیشنهاد مشخص در شوراي

، مؤسسه )یراندر صورت استعفاء، عزل یا فوت مدیر عامل مؤسسه بیمه یا سلب شرایط وي (به تشخیص بیمه مرکزي ا: 3تبصره 
بیمه موظف است حداکثر تا دو ماه فرد واجد شرایط دیگري را به بیمه مرکزي ایران معرفی نماید. بیمه مرکزي ایران موظف است 
حداکثر ظرف مدت یک ماه نظر خود را در مورد صالحیت فرد معرفی شده اعالم کند. تا زمان انتصاب مدیر عامل مورد تأیید بیمه 

 .مقام مدیر عامل مؤسسه بیمه خواهد بود جام وظایف وي بر عهده رئیس هیأت مدیره یا قائممرکزي ایران، ان

اي به هر علت بیش از سه ماه فاقد مدیر عامل تأیید صالحیت شده باشد رئیس کل بیمه مرکزي ایران موظف   چنانچه مؤسسه بیمه
بیمه  عالی موضوع را همراه با پیشنهاد مشخص در شوراي گري  قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 41است در اجراي ماده 

 .مطرح نماید

 :اضافه شود 17ب ـ دو تبصره به شرح زیر ذیل ماده 

در صورت استعفاء، عزل یا فوت هر یک از مدیران فنی مؤسسه بیمه یا سلب شرایط آنها (به تشخیص بیمه مرکزي  :1تبصره 
دو ماه فرد واجد شرایط دیگري را به بیمه مرکزي ایران معرفی نماید. بیمه مرکزي ، مؤسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف )ایران

ایران موظف است حداکثر ظرف یک ماه نظر خود را در مورد صالحیت فرد معرفی شده اعالم کند. تا زمان انتصاب مدیر فنی مورد 
 .م مدیر عامل مؤسسه بیمه خواهد بودمقا تأیید بیمه مرکزي ایران، انجام وظایف وي بر عهده مدیر عامل یا قائم

هاي بیمه اموال، اشخاص و یا مسئولیت فاقد مدیر فنی تأیید   چنانچه مؤسسه بیمه به هر علت بیش از سه ماه در هر یک از رشته
ري گ  قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 41رئیس کل بیمه مرکزي ایران موظف است در اجراي ماده   صالحیت شده باشد،

 .بیمه مطرح نماید عالی موضوع را همراه با پیشنهاد مشخص در شوراي

چنانچه مؤسسه بیمه بخواهد فردي را به عنوان معاون فنی یا عناوین مشابه منصوب نماید صالحیت وي باید قبالً به تأیید : 2تبصره 
 .بیمه مرکزي ایران رسیده باشد

۲۱٤  

 



 :الح شودو اصالحات بعدي آن به شرح زیر اص 20ج ـ ماده 

مؤسسات بیمه مستقیم مشروط به داشتن حداقل  .قبول بیمه اتکایی از خارج از کشور صرفاً براي مؤسسات بیمه اتکایی مجاز است
در حدود   هاي اتکائی و با رعایت ضوابطی که از سوي بیمه مرکزي ایران اعالم خواهد شد،  سرمایه مورد نیاز براي فعالیت در بیمه

ود مجاز به قبول بیمه اتکائی از سایر مؤسسات بیمه مستقیم داخلی (اعم از دولتی، غیر دولتی و یا ثبت شده در ظرفیت نگهداري خ
 .باشند می )مناطق آزاد

 
 

 3/40آیین نامه شماره  20ضوابط اجرایی ماده 

ن خود را به بیمه مرکزي ایران مؤسسات بیمه موضوع این آین نامه می باید حداقل یک نفر آشنا به امور اتکایی از بین کارکنا .1
 .معرفی و در صورت تایید بیمه مرکزي یران ، با رعایت سایر ضوابط زیر ، مجاز به قبول اتکایی می باشند

 .میلیارد ریال می باشد 400حداقل سرمایه الزم براي انجام عملیات اتکایی  .2

ات بیم مستقیم داخلی (اعم از دولتی، غیر دولتی و یا ثبت شده قبولی اتکایی صرفاً از بیمه نامه هاي صادره توسط سایر مؤسس .3
 .مجاز نمی باشد (Retrocession) مجاز بوده و قبولی از واگذاریهاي مجدد آنان )در مناطق آزاد

عملیات مؤسسات بیمه موضوع این آیین نامه صرفاً در رشته هایی می توانند قبولی اتکایی انجام دهند که قبالً مجوز فعالیت  .4
 :بیمه مستقیم در آن رشته ها را از بیمه مرکزي ایران دریافت کرده باشند

 .تبصره : قبول اتکایی در انواع بیمه هاي اعتباري و زندگی مجاز نمی باشد

 :در عملیات قبولی اتکایی، به شرح زیر می باشد (Net Retention) حداکثر میزان مجاز نگهداري خالص .5

 (Monetary Line) حداکثر میزان نگهداري خالص در هر قرارداد : (Proportional) بیقراردادهاي نس -1/5

در مورد  )ریال یا معادل ارزي آن ،مشروط بر آنکه حداکثر مجموع تعهدات موسسه بیمه ( نگهداري خالص  2,000,000,000
ذخایر فنی به استثناء ذخیره خسارت معوق مجموع سرمایه پرداخت شده، اندوخته و  %10خطرات فاجعه آمیز در هر قرارداد از 

 .مؤسسه تجاوز ننماید

 
 .ریال یا معادل ارزي آن 4,000,000,000حداکثر در هر قرارداد  : (Non Proportional) قراردادهاي غیر نسبی -2/5

 
مه نامه / ریسک، در یک بی )نگهداري خالص)حداکثر مجموع تعهدات مؤسسه بیمه  :(Facultative) قبولی هاي اختیاري -3/5

 .درصد مجموع سرمایه پرداخت شده ، اندوخته و ذخایر فنی به استثناء ذخیره خسارت معوق مؤسسه تجاوز نماید 10نمی باید از 

حداکثر مجموع تعهدات نگهداري خالص هر یک از مؤسسات بیمه موضوع این آیین نامه درخصوص خطرات فاجعه آمیز در هر  .6
درصد مجموع سرمایه پرداخت شده ، اندوخته و ذخایر فنی به استثناء ذخیره  50نمی باید از  7بند  یک از مناطق مندرج در

 .خسارت معوق مؤسسه تجاور نماید

 : فوق ، عبارتند از 6مناطق مورد اشاره در بند  .7

 )استان تهران (به غیر از تهران بزرگ -1
 تهران بزرگ -1/1

۲۱٥  

 



 استان گیالن -2

 استان مازندران -3

 استان خراسان شمالی -4

 )استان خراسان رضوي(به غیر از مشهد -5
 شهر مشهد -1/5

 استان خراسان جنوبی -6

 )استان قزوین (به غیر از شهر صنعتی قزوین -7
 شهر صنعتی قزوین -1/7

 استان کرمان -8

 )استان آذربایجان شرقی ( به غیر از شهر تبریز -9
 شهر تبریز -1/9

 )غیر از شهر اصفهاناستان اصفهان (به  -10
 شهر اصفهان -1/10

 استان یزد -11

 استان مرکزي -12

 استان فارس -13

 استان خوزستان -14

 استان زنجان -15

 استان آذربایجان غربی -16

 استان کرمانشاه -17

 استان گلستان -18

 استان هرمزگان -19

 استان سمنان -20

 استان اردبیل -21

 استان همدان -22

 لرستاناستان  -23

 استان سیستان و بلوچستان -24

 استان بوشهر -25

 استان کردستان -26

 استان قم -27

 استان ایالم -28

۲۱٦  

 



 استان کهکیلویه و بویر احمد -29

 استان چهار محال و بختیاري -30

 صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –هر یک از مناطق آزاد تجاري  -31

 پارس جنوبی -32

 عسلویه -33

خود را به  )بیمه موضوع این آیین نامه موظفند حسابهاي مربوط به عملیات بیمه اتکایی (به تفکیک قبولی و واگذاريمؤسسات  .8
صورت جداگانه در صورتهاي مالی خود منعکس نمایند و حداکثر یک ماه پس از پایان هر سه ماهه ، لیست کاملی از قبولی هاي 

 .خود را به بیمه مرکزي ایران ارسال نمایند

چنانچه مؤسسات بیمه اي هر یک از ضوابط فوق الذکر را رعایت نکند ، بیمه مرکزي ایران می تواند مجوز قبولی اتکایی آن  .9
 .مؤسسه را لغو نماید
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 ) مکمل آئین نامه ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی (
 

گري در جلسات مورخ تأسیس بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران و بیمهقانون  17ماده  5شوراي عالی بیمه به استناد بند 
را به ترتیب  )40نامه شماره نامه ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی (آیینآیین )12و ( )2، مواد (7/11/1388و  2/10/1388

 .زیر اصالح و تصویب نمود

 
 :گردیدبه شرح زیر اصالح  2ماده  -اول

 
ایرانی که سهام آن با نام » شرکت تعاونی سهامی عام»ایرانی یا » شرکت سهامی عام«تشکیل مؤسسه بیمه صرفاً به صورت  -2ماده

پذیر است. در تاسیس موسسه بیمه به صورت بوده و با رعایت قانون تأسیس و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد، امکان
قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی «  )12، مقررات ماده (»شرکت تعاونی سهامی عام«

مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ابالغی  -قانون اساسی 44هاي کلی اصل جمهوري اسالمی ایران و اجراي سیاست
 .نیز رعایت خواهد شد» مجلس شوراي اسالمی 31/4/1387

 
 
 

 :اصالح گردید به شرح زیر 12ماده  -دوم

 
حسابرس و بازرس قانونی مؤسسه بیمه باید از میان حسابرسان مورد تایید بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران و معتمد  -12ماده 

 سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شوند

۲۱۷  

 



 

 

 41آیین نامه شماره 

در جلسه مورخ ›› ان و بیمه گريقانون تاسیس بیمه مرکزي ایر‹‹شوراي عالی بیمه در اجراي وظایف مقرر در 
آیین نامه تاسیس ، فعالیت و انحالل دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و مؤسسات کارگزاري بیمه ‹‹ 14/12/1380

 را در شش ماده به شرح زیر تصویب نمود›› خارجی در جمهوري اسالمی ایران

 

وافقت بیمه مرکزي ایران و در چارچوب ضوابط این آیین مؤسسات بیمه و مؤسسات کارگزاري بیمه خارجی می توانند با م -1ماده 
نامه اقدام به تاسیس دفتر ارتباطی در جمهوري اسالمی ایران نمایند . دفاتر ارتباطی موظفند عالوه بر ضوابط این آیین نامه ، از 

ه کشور ایران پیروي قوانین دولت جمهوري اسالمی ایران و همچنین به عنوان شخص حقوقی از مقررات حاکم بر صنعت بیم
 .نمایند

 
دفاتر ارتباطی می توانند به عنوان رابط بین مؤسسه متبوع خود و مؤسسات بیمه ایرانی در زمینه پیگیري امور بیمه اتکایی  -2ماده 

حیطه وظایف ، ارائه خدمات کارشناسی و انتقال دانش فنی بیمه اي فعالیت نمایند اما مجاز به عرضه بیمه و انجام عملیاتی که در 
 .مؤسسات بیمه داخلی قرار دارد نیستند

 
 .بیمه مرکزي ایران براساس وظایف قانونی خود بر فعالیت دفاتر ارتباطی نظارت خواهد کرد -3ماده 

 
ر مؤسسات بیمه خارجی می توانند دفتر ارتباطی خود در ایران را با اطالع بیمه مرکزي ایران و رعایت قوانین موجود به طو -4ماده 

 .موقت تعطیل و یا آن را منحل نمایند

 
در صورتی که دفتر ارتباطی به تشخیص بیمه مرکزي ایران از مقررات مربوط تخلف نماید، بیمه مرکزي ایران می تواند  -5ماده 

 .حسب مورد تذکر یا اخطار دهد یا با موافقت رئیس کل بیمه مرکزي ایران از فعالیت آن جلوگیري کند

 
تاسیس ، فعالیت و انحالل دفاتر ارتباطی مزبور در چارچوب این آیین نامه از سوي بیمه مرکزي ایران تعیین و اعالم نحوه  -6ماده 

 .خواهد شد

 
 .این آیین نامه از تاریخ ابالغ قابل اجرا خواهد بود

۲۱۸  

 



 

 

 

 42آیین نامه شماره 

  گذاري سرمایه نامه آیین  بیمه  عالی  وراي، ش گري و بیمه  ایران  مرکزي  بیمه  تأسیس  قانون 61  ماده  در اجراي
  مورخ  در جلسه  تبصره و سه  ماده  بر یازده  ها) را مشتمل ذخایرو اندوخته  کار افتادن به  (نحوه  بیمه  مؤسسات

 نمود  تصویب 28/3/1381

 

  این  مقررات  خود را طبق  سرمایه  وهمچنین  قانونی  هاي و ذخایر و اندوخته  ذخایر فنی  معرف  هاي باید دارایی  بیمه  ـمؤسسات1 ماده
 .کنند  خود منعکس  مالی  هاي  در صورت  حسابداري بر استانداردهاي  و منطبق  طور شفاف به  نامه آیین

 
کنند  می  عالیتف  غیرزندگی  هاي  فقط دربیمه  که  ایرانی  بیمه  مؤسسات  براي  ذخایر فنی  مجاز از محل  هاي گذاري ـسرمایه2 ماده

 :از  است  عبارت

 
 . ذخایر فنی  درصد جمع  و پنج  بیست  حداقل  بانکی  ـسپرده  الف

 
.  ذخایر فنی  درصد جمع  و پنج  درصد وحداکثر بیست  ده  حداقل  دولتی  هاي  یا بانک  دولت  بوسیله  شده  تضمین  مشارکت  ـاوراق  ب

  توانند حداقل می بیمه  میسر نباشد، مؤسسات  شده  تعیین  حداقل  میزان  بند به  در این  مندرج مشارکت  خرید اوراق  در صورتیکه
 .نمایند  تامین  بانکی  مذکور را با سپرده

 
درصد  10باشد حداکثر تا   ذیربط منتشر شده قانونی  با مجوز مراجع  که  خصوصی  هاي توسط بانک  شده  تضمین  مشارکت  ـاوراق  ج

 . بیمه  مؤسسه  ذخایر فنی
 

و در   شرکت  آن  درصد سهام  پذیر از ده سرمایه هر شرکت  براي  آن  میزان  که  شرطی  به  در بورس  شده  پذیرفته  هاي  شرکت  د ـسهام
 .تجاوز نکند  بیمه  مؤسسات  ذخایرفنی  درصد جمع  از سی  مجموع

 
  درصد ذخایر فنی 10حداکثر تا   در بورس شده  بهادار پذیرفته  و اوراق  لیما  تواند در سایر ابزارهاي می  بیمه  مؤسسات : تبصره

 .تجاوز نکند  بیمه  مؤسسه  درصد ذخایر فنی 30بند از   این  کل جمع  کنند مشروط بر اینکه  گذاري سرمایه

۲۱۹  

 



 
و در   طرح  آن  شده  تمام  صد قیمتدر  از بیست  در هر طرح  گذاري سرمایه  که  شرطی  به  ساختمانی  هاي  در طرح  ـمشارکت 'ه

 .تجاوز نکند  بیمه  مؤسسه  ذخایرفنی  درصد جمع  از بیست  مجموع

 
ذخایر   درصد جمع  آنها از ده  مجموع  که  شرطی  به بزرگ  شهرهاي  در محدوده  واقع ) و مستغالت  (امالك  غیرمنقول  و ـ خرید اموال

 .تجاوز نکند  فنی

 
  آنها گذشته  فعالیت  از شروع  دو سال  حداقل ربط که  ذي  بیمه  مؤسسه  نمایندگان  به  فعالیت  خرید محل  براي  تسهیالت  ز ـاعطاي

 : که  شرطی  باشد به
 
 .تجاوز نکند  ذخایر فنی  درصد جمع  از پنج  اعطایی  تسهیالت  ـ مجموع1

 
  تسهیالت  باشد و سقف  اول  قرار گیرد و رهن  تسهیالت اعطا کننده  ندر ره  وثیقه  عنوان  به  شده  خریداري  ـ در هر مورد، محل2

 .بیشتر نباشد  شده  خریداري  محل  درصد ارزش  ازپنجاه  اعطایی

 
  بانکی  بلندمدت  هاي  دو درصد بیشتر از سود سپرده حداقل  سود آن  و نرخ  سال  حداکثر پنج  اعطایی  تسهیالت  بازپرداخت  ـ مدت3

 .باشد

 
  ذخایر فنی  درصد جمع  آنها از ده  مجموع که  شرطی  به  ایران  مرکزي  با تأیید بیمه  از بورس  خارج  هاي  در شرکت  گذاري ـسرمایه  ح

 .تجاوز نکند

 
 . بیمه  شرکت  درصد ذخایر فنی 5حداکثر تا  استخدامی  هاي  نامه  آیین  طبق  مسکن  منظور تهیه  به  بیمه  مؤسسه  کارکنان  به  ط ـوام

 
  کنند عبارت می  فعالیت  زندگی  هاي  فقط دربیمه  که  ایرانی  بیمه  مؤسسات  براي  ذخایر ریاضی  مجاز از محل  گذاري  ـسرمایه3  ماده
 :از  است

 
 .ها  نامه  شرایط بیمه  آنها طبق  ذخایر ریاضی  از محل  گذاران بیمه  به  ـوام  الف

 
 . ذخایر ریاضی  درصد جمع  ده  حداقل  بانکی  هاي  پردهـس  ب
 
ذخایر   درصد جمع  و پنج  درصدو حداکثر بیست  ده  حداقل  دولتی  هاي  یا بانک  دولت  وسیله  به  شده  تضمین  مشارکت  ـاوراق  ج

  توانند حداقل می بیمه  میسر نباشد، مؤسسات  شده  تعیین  حداقل  میزان  بند به  در این  مندرج مشارکت  خرید اوراق  . در صورتیکه فنی
 .نمایند  تامین  بانکی  مذکور را با سپرده

۲۲۰  

 



 
درصد  10باشد حداکثر تا   ذیربط منتشر شده قانونی  با مجوز مراجع  که  خصوصی  هاي توسط بانک  شده  تضمین  مشارکت  د ـاوراق

 . بیمه  مؤسسه  ذخایر فنی
 
  از چهل  درصد و در مجموع  پذیر از ده سرمایه هر شرکت  براي  آن  میزان  که  شرطی  به  در بورس  شده  ذیرفتهپ  هاي  شرکت  ـسهام 'ه

 .تجاوز نکند  ذخایر فنی  درصد جمع

 
  نیدرصد ذخایر ف 10حداکثر تا   در بورس شده  بهادار پذیرفته  و اوراق  مالی  تواند در سایر ابزارهاي می  بیمه  : مؤسسه تبصره

 .تجاوز نکند  بیمه  مؤسسه  درصد ذخایر فنی 40بند از   این  کل جمع  کنند مشروط بر اینکه  گذاري سرمایه

 
و   هر طرح  شده  تمام  درصد قیمت  ها از بیست  طرح در این  گذاري سرمایه  که  شرطی  به  ساختمانی  هاي  طرح  در اجراي  و ـمشارکت
 .تجاوز نکند  خایر فنیذ درصد جمع  از سی  در مجموع

 
 .تجاوز نکند  ذخایر ریاضی  درصد جمع  آنها ازده  مجموع  که  شرطی  به  بزرگ  شهرهاي  در محدوده  غیرمنقول  ز ـخرید اموال

 
  باشد طبق  آنها گذشته  فعالیت  از شروع  دوسال  حداقل  ربط که ذي  مؤسسه  نمایندگان  فعالیت  خرید محل  براي  تسهیالت  ـاعطاي  ح

 . نامه  آیین این 2  ماده )'ه(در بند   شرایط مندرج
 

  ذخایر فنی  درصد جمع  آنها از ده  مجموع که  شرطی  به  ایران  مرکزي  با تأیید بیمه  از بورس  خارج  هاي  در شرکت  گذاري ط ـسرمایه
 .تجاوز نکند

 
  بیمه  مؤسسه  درصد ذخایر فنی 5حداکثر تا  استخدامی  هاي  نامه آیین  طبق  کنمس  منظور تهیه  به  بیمه  مؤسسه  کارکنان  به  ـوام  ي
. 
 

 )(مختلط  و غیرزندگی  زندگی هاي  در بیمه  زمان هم  که  اي بیمه  مؤسسات  براي  ذخایر فنی  مجاز از محل  گذاري ـ سرمایه4  ماده
 :از  است  کنند عبارت می  فعالیت

 
 .آنها  ذخایرریاضی  از محل  زندگی  هاي  نامه شرایط بیمه  طبق  زندگی  هاي  بیمه  ارانگذ بیمه  به  ـوام  الف

 
 . ذخایر فنی  درصد جمع 20  حداقل  بانکی  هاي  ـسپرده  ب
 
. در  فنیذخایر   درصد جمع  درصدو حداکثر بیست  ده  حداقل  دولتی  هاي  یا بانک  دولت  وسیله  به  شده  تضمین  مشارکت  ـاوراق  ج

مذکور را   توانندحداقل می  بیمه  میسر نباشد، مؤسسات  شده  تعیین  حداقل  میزان  بند به  در این مندرج  مشارکت  خرید اوراق  صورتیکه
 .نمایند  تامین  بانکی  با سپرده

۲۲۱  

 



 
درصد  10باشد حداکثر تا   تشر شدهذیربط من قانونی  با مجوز مراجع  که  خصوصی  هاي توسط بانک  شده  تضمین  مشارکت  د ـاوراق

 . بیمه  مؤسسه  ذخایر فنی
 
و   از سی  درصد و درمجموع  پذیر از ده سرمایه هر شرکت  براي  آن  میزان  که  شرطی  به  در بورس  شده  پذیرفته  هاي  شرکت  ـسهام 'ه

 .تجاوزنکند  ذخایر فنی  دو درصد جمع

 
  درصد ذخایر فنی 10حداکثر تا   در بورس شده  بهادار پذیرفته  و اوراق  مالی  یر ابزارهايتواند در سا می  بیمه  : مؤسسه تبصره

 .تجاوز نکند  بیمه  مؤسسه  درصد ذخایر فنی 32بند از   این  کل جمع  کنند مشروط بر اینکه  گذاري سرمایه

 
و   آن  شده  تمام  درصد قیمت  ازبیست  در هر طرح  گذاري  سرمایه  که  شرطی  به  ساختمانی  هاي  طرح  در اجراي  و ـمشارکت

 .تجاوز نکند  ذخایرفنی  درصد جمع  و پنج  از بیست  درمجموع

 
 .تجاوز نکند  ذخایر فنی  درصدجمع  آنها از ده  مجموع  که  شرطی  به  بزرگ  شهرهاي  در محدوده  واقع  ز ـخرید اموال

 
باشد،   آنها گذشته  فعالیت  از شروع  دو سال حداقل  ذیربط که  مؤسسه  نمایندگان  به  لیتفعا  خرید محل  براي  تسهیالت  ـاعطاي  ح

 .2 ماده )'در بند (ه  شرایط مندرج  طبق
 

  ذخایر فنی  درصد جمع  آنها از ده  مجموع که  شرطی  به  ایران  مرکزي  با تأیید بیمه  از بورس  خارج  هاي  در شرکت  گذاري ط ـسرمایه
 .وز نکندتجا

 
 . بیمه  شرکت  درصد ذخایر فنی 5حداکثر تا  استخدامی  هاي  نامه آیین  طبق  مسکن  منظور تهیه  به  بیمه  مؤسسه  کارکنان  به  ـوام  ي
 

خود   خایر فنیذ  نامه  آیین  این4 مفاد ماده  توانند طبق کنند، می می  فعالیت  اتکایی  هاي  فقط در بیمه  که  اي بیمه  ـ مؤسسات5  ماده
 کنند  گذاري را سرمایه

 
 خود منظور نمایند  گذاري توانند موارد زیر را جزء سرمایه می  بیمه  ـ مؤسسات6 ماده

 
 .دارند  گر واگذارنده بیمه نزد مؤسسات  اتکایی  بیمه  قراردادهاي  موجب  به  مؤسسات  این  که  هایی  ـسپرده  الف

 
  این  ذخایر مربوط به  درصد جمع  حداکثر تا بیست اتکایی  بیمه  معامالت  بابت  مؤسسات  این  به  گذارندهگر وا بیمه  مؤسسات  ـبدهی  ب

 . معامالت
 
 . غیرزندگی  هاي  بیمه  درصد ذخایر فنی  حداکثر تاده  غیرزندگی  هاي  بیمه  قراردادهاي  بیمه  حق  بابت  گذاران بیمه  ـبدهی  ج

۲۲۲  

 



 
 . ذخایر فنی  درصد جمع  حداکثر تا بیست  دولتی  ها و مؤسسات  وزارتخانه  د ـبدهی

 
  ویژه  ارزش  مجازخواهد بود. بقیه  ویژه  از ارزش %30  حداکثر تا سقف  بیمه  مؤسسه  مورد نیاز در فعالیت  هاي ـ دارایی7  ماده

موجود   هاي در مورد بیمه  ماده  این  تامین  برايشود.  می گذاري سرمایه 5تا  2مذکور در مواد   درصدهاي  با رعایت  بیمه  مؤسسات
 .کند می  ارائه  گیري تصمیم  جهت  بیمه  شورایعالی  خود را به  گزارش  چهار ماه  وظرف  داده  را انجام  الزم  بررسی  ایران  مرکزي  بیمه

 
آنها   عملیات  مربوط به  که  هایی  گذاري وسرمایه  ر فنیذخای  به  دارند، نسبت  از کشور فعالیت  در خارج  که  اي بیمه  ـمؤسسات8  ماده

  مقرراتی  ایرانی  بیمه  مؤسسه  فعالیت  محل  در کشور خارجی  که  خواهند بود. در صورتی فعالیت  محل  مقررات  ، تابع است  در خارج
 .خواهند بود  مهنا آیین  این  مقررات  مربوط تابع  بیمه  باشد مؤسسه  موارد وجود نداشته  دراین

 
از   جداي  طور کامل  باید به  مستمري پرداخت  متضمن  هاي  و یا بیمه  زندگی  هاي  بیمه  مختلط، حسابهاي  بیمه  ـدر مؤسسات9  ماده

 .نگاهداري شود  غیرزندگی  هاي  بیمه  حسابهاي

 
  سرمایه  از محل  شده  خریداري از اموال  یا قسمتی  خود تمام  تینظار  از وظایف  بخشی  عنوان  تواند به می  ایران  مرکزي  ـبیمه10  ماده

 .کند  بداند ارزشیابی  مقتضی  که  را در هر زمان  بیمه مؤسسات  هاي قانونی  و ذخایر و اندوخته  و ذخایر فنی

 
و ذخایر و   و ذخایر فنی  سرمایه ز محلا  شده  انجام  هاي  گذاري سرمایه  هر سال  مالی  مکلفند در صورتهاي  بیمه  ـمؤسسات11  ماده

 .کنند  ارسال  ایران  مرکزي  بیمه  به  مالی  صورتهاي و ضمیمه  تفکیک تعیین  خود را به  قانونی  هاي  اندوخته

 
 خواهد بود 1/12و  12  شماره  هاي  نامه آیین  جایگزین  تصویب  از تاریخ  نامه  آیین  این

 
 
 

 1/42آیین نامه شماره 

 
 )گذاري مؤسسات بیمه مکمل آیین نامۀ سرمایه (

تصویب نمود  23/10/1382گري، شوراي عالی بیمه در جلسۀ مورخ   قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 61در اجراي ماده 
 :به شرح زیر اصالح شود )42گذاري مؤسسات بیمه (شمارة   سرمایه آیین نامه  4مادة 

 :شود )حذف و متن زیر جایگزین بند (بماده   ذیل این )ـ بند (ج1

هاي بانکی و یا اوراق مشارکت تضمین شده توسط دولت و یا بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران حداقل سی درصد  سپرده )ب
 .جمع ذخایر فنی

 :ـ متن زیر به عنوان تبصره ذیل این ماده اضافه شود2

۲۲۳  

 



و یا اوراق سپردة بانکی خود به عنوان تضمین  )و (د )موضوع بندهاي (ب هاي بیمه مجاز نیستند از اوراق مشارکت تبصره ـ شرکت
 .و یا وثیقه استفاده نمایند

 
 2/42آیین نامه شماره 

 
 مکمل آیین نامه سرمایه گذاري مؤسسات بیمه

ویب نمود بند تص 27/5/1383گري، شوراي عالی بیمه در جلسه مورخ   قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 61در اجراي ماده 
 :آیین نامه سرمایه گذاري مؤسسات بیمه به شرح زیر اصالح شود 2ذیل ماده ›› ز‹‹قسمت  3

مدت بازپرداخت تسهیالت اعطایی حداکثر پنج سال و نرخ سود آن حداقل دو درصد بیشتر از سود سپرده پنج ساله بانکی  -3
 .مصوب شوراي پول و اعتبار باشد

 
 3/42آیین نامه شماره 

 
 مکمل آیین نامه سرمایه گذاري مؤسسات بیمه

تصویب نمود  29/9/1384قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري ، شوراي عالی بیمه در جلسه مورخ  61در اجراي ماده 
 :به شرح زیر اصالح شود )1/42آیین نامه سرمایه گذاري مؤسسات بیمه (آیین نامه شماره  4تبصره ذیل ماده 

کت هاي بیمه به استثناء شعب و نمایندگی هاي خارج از کشور آنها که طبق مقررات کشور محل فعالیت ملزم به شر – تبصره
و یا اوراق سپرده بانکی خود به » د«و » ب«تودیع وثیقه یا تضمین می باشند، مجاز نیستند از اوراق مشارکت موضوع بندهاي 

 عنوان تضمین و یا وثیقه استفاده نمایند

 

 

 

 43نامه شماره آیین 

قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري آئین نامه زیر را  17ماده  3عالی بیمه در اجراي بند  شوراي
جایگزین آئین  1/7/1381تصویب نمود که از تاریخ  22/5/1381تبصره در جلسه مورخ  2ماده و  16مشتمل بر 

 .و مکمل هاي بعدي آن می گردد 1/26نامه شماره 

 

۲۲٤  

 



 اول کلیـاتفصل 

 اساس قرارداد – 1ماده 

 )و پیشنهاد کتبی بیمه گذار(که جز الینفک بیمه نامه میباشد 1316این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال 
 .تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می باشد

و همزمان یا قبل از صدور بیمه نامه کتباً به بیمه گذار  آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده
 .اعالم شده است جز تعهدات بیمه گر محسوب نمی گردد

 : تعاریف – 2ماده 

تعاریف و اصطالحات مذکور در این بیمه نامه صرفنظر از هر معنی و مفهوم دیگري که می تواند داشته باشد با مفاهیم زیر مورد 
 .داستفاده قرار گرفته ان

 :بیمه گر -2-1

شرکت بیمه اي است که مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران هزینه هاي بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماري و 
  .حوادث تحت پوشش را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه بعهده میگیرد

 : بیمه گذار – 2-2

 .بیمه نامه ذکر گردیده و متعهد پرداخت حق بیمه میباشدبیمه گذار شخص حقوقی است که مشخصات وي در این 

 : بیمه شدگان – 3 -2

کارکنان رسمی ، قراردادي، پیمانی، و... بیمه گذار میباشند که حداقل یکسال نزد بیمه گذار سابقه کار داشته و به اتفاق کلیه اعضاء 
 درصد آنان می باید تحت پوشش بیمه قرارگیرند 70و حداقل  خانواده خود از طرف بیمه گذار بعنوان بیمه شده معرفی گردیده اند

 . منظور از اعضاء خانواده ، همسر ، فرزندان و افراد تحت تکفل بیمه شدگان می باشد1 – 3 -2

ارائه پوشش بیمه درمان به سایر گروهها مشروط به آنکه با هدفی غیر از اخذ پوشش بیمه اي موضوع این بیمه اي -2 – 3 -2
درصد آنان جزء بیمه شدگان قرار گیرند با تائید بیمه مرکزي ایران امکان پذیر  70این بیمه نامه متشکل شده و حداقل موضوع 

 .خواهد بود

 : موضوع بیمه -4 -2

موضوع بیمه پرداخت هزینه هاي بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماري و حوادث احتمالی طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه می 
 .باشد

حادثه : حادثه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد واراده بیمه شده روي داده و  – 1 -4 -2
 .موجب وارد آمدن صدمه جسمی به بیمه شده گردد

تشخیص  بیماري : بیماري عبارتست از هرگونه عارضه جسمی و اختالل در اعمال طبیعی و جهاز مختلف بدن طبق -2 -2-4
 . پزشک

حق بیمه : حق بیمه وجهی است که بایستی بیمه گذار در مقابل تعهدات بیمه گر بپردازد و انجام تعهدات بیمه گر موکول به  -2-5
 .پرداخت حق بیمه به نحوي که در شرایط خصوصی بیمه نامه توافق شده می باشد

 .مه گر تعهدي به جبران خسارت ندارددوره انتظار: دوره انتظار مدتی است که در طول آن بی - 6– 2
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فرانشیز درصد معینی از هزینه هاي مورد تعهد است که تامین آن بعهده بیمه شده یا بیمه گذار است و میزان آن در شرایط  -7 -2
 .خصوصی بیمه نامه تعیین می شود

با توافق طرفین در شرایط خصوصی بیمه مدت : مدت این بیمه نامه یکسال تمام شمسی است . تاریخ شروع و انقضاء آن  -8 – 2
 .نامه تعیین می شود

 شرایط –فصل دوم 

 : اصل حسن نیت -3ماده 

بیمه گذار و بیمه شده مکلفند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهاي بیمه گر کلیه اطالعات خود را در اختیار بیمه گر قرار 
 دهند 

گر عمداً از اظهار مطلبی خودداري نماید و یا عمداً برخالف واقع اظهار بنماید، بیمه اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسش هاي بیمه 
نامه باطل و بالاثر خواهد بود ولو اینکه مطلبی که کتمان شده یا برخالف واقع اظهار شده ، هیچگونه تاثیري در وقوع بیماري یا 

ار مسترد نخواهد شد، بلکه بیمه گر میتواند مانده حق بیمه را حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذ
 .نیز مطالبه نماید

چنانچه معلوم شود هریک از بیمه شدگان در پاسخ به پرسش بیمه گر عمداً از اظهار مطلبی خودداري نموده و یا اظهارات  –تبصره 
خالف واقع نموده است نام وي و افراد خانواده او از لیست بیمه شدگان حذف گردیده و متعهد استرداد خساراتی خواهد بود که از 

 . ابتداي قرارداد دریافت نموده است

 : هزینه هاي بیمارستانی و جراحی قابل پرداخت -4ماده 

 . هزینه هاي بیمارستانی ، درمانی و جراحی طی دوران بستري در بیمارستان یا مراکز جراحی محدود -1

 . هزینه هاي مربوط به سایر پوششها ي اضافی توافق شده در قرارداد یا شرایط خصوصی -2

  . هاي پزشکی درصورتیکه نهایتاً منجر به بستري شدن بیمه شده دربیمارستان گرددهزینه آمبوالنس و سایر فوریت -3

 : پرداخت حق بیمه -5ماده 

بیمه گذار موظف است حق بیمه تعیین شده در شرایط خصوصی بیمه نامه را در ابتداي هرماه پرداخت و قبض رسیدي که  -1 -5
یا وجه حق بیمه را به حساب معرفی شده از طرف بیمه گر واریز و رسید آنرا  به مهر وامضاء بیمه گر رسیده باشد دریافت نماید و

 .براي بیمه گر ارسال نماید

 . در هرمورد توسط بیمه مرکزي ایران تعیین خواهد شد 2-3-2نحوه پرداخت حق بیمه موضوع بند  -2 -5

 : استثنائات -6ماده 

 :د بیمه گر خارج می باشدهزینه بیمارستانی و جراحی در موارد زیر از شمول تعه

 اعمال جراحی که به منظور زیبائی انجام میگیرد، مگر اینکه ناشی از وقوع حوادث بیمه شده در طی مدت بیمه باشد 6-1

 .عیوب مادرزادي که قبل از انعقاد قرارداد بیمه مشخص بوده و بیمه گذار از آن مطلع شده باشد -2 -6

 . ي با تشخیص پزشکسقط جنین مگر در موارد ضرور -3 -6

 .ترك اعتیاد -4 -6

 . خودکشی ، قتل و جنایت -5 -6
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 .حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و آتشفشان مگر اینکه در شرایط خصوصی به نحو دیگري توافق شده باشد -6 -6

 .انتظامیجنگ ، شورش ، اغتشاش ،بلوا،اعتصاب، قیام، آشوب ، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و  -7 -6

 . فعل و انفعاالت هسته اي -8 -6

 . اتاق خصوصی و همراه مگر در موارد ضروري به تشخیص پزشک معالج -9 -6

بیماري روانی یا سایکو تیک : منظور از بیماریهاي سایکوتیک آن دسته از بیماریهائی است که بیمار نسبت به بیماري  -10 -6
 .خویش بینش نداشته باشد

 . شکی مگر جراحی فک به علت وقوع حادثه تحت پوششدندانپز -11 -6

 زایمان براي فرزند چهارم و بیشتر -12 -6

وسایل کمک توانبخشی از قبیل جوراب واریس ، لنز و سمعک ، شکم بند و لوازم بهداشتی و آرایشی که جنبه داروئی  13 -6
 .ندارد

دیوپتر یا بیشتر  4شک معتمد بیمه گر نقص بینائی هر چشم رفع عیوب انکساري چشم مگر در مواردي که به تشخیص پز -14 -6
 .باشد

 مقررات مختلف –فصل سوم 

بیمه شده در انتخاب هریک از بیمارستانهاي داخل کشور آزاد است و پس از پرداخت هزینه مربوطه میبایستی  -7ماده 
بیماري و شرح معالجات انجام شده دریافت و به صورتحساب بیمارستان را بانضمام نظریه پزشک یا پزشکان معالج در خصوص علت 

بیمه گر تسلیم نماید. در مواردي که بیمه شده با معرفی نامه بیمه گر از مراکز درمانی طرف قرارداد استفاده کند صورتحساب 
ي منعقده بیمه بیمارستان اساس محاسبه هزینه هاي مورد تعهد خواهد بود در غیر اینصورت هزینه هاي مربوط براساس قراردادها

 . گر با بیمارستانهاي همتراز صورت خواهد گرفت

روز از زمان بستري شدن هریک از بیمه شدگان در بیمارستان ، مراتب را به  3بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت  -8ماده 
 .بیمه گر اعالم نماید

میباشد و از آن به بعد بیمه گر میتواند با دریافت حق سال  60نفر،  1000حداکثر سن بیمه شده براي گروههاي کمتر از  -9ماده 
بیمه اضافی پوشش بیمه درمانی را ادامه دهد. مشمولین سازمانها و صندوقهاي بازنشستگی تابع این حکم نبوده و پوشش درمان 

سال باشد  60ر از آنان با پرداخت حق بیمه اضافی امکان پذیر خواهد بود. درصورتی که سن بیمه شده در شروع قرارداد کمت
 . پوشش بیمه اي تا پایان مدت قرارداد ادامه خواهد یافت

درصورتی که بیمه شده در طول مدت بیمه فوت نماید پوشش بیمه اي سایر اعضاء خانواده بیمه شده متوفی مشروط به  – 10ماده 
 . پرداخت حق بیمه ، ادامه خواهد داشت

داً بوسیله اظهارات کاذب و یا ارائه مدارك نادرست اقدام به دریافت وجوهی براي خود هرگاه ثابت شود که بیمه شده عم -11ماده 
و یا بیمه شدگان وابسته به خود نموده است دراین حالت نام بیمه شده و بیمه شدگان وابسته به وي از لیست قرارداد بیمه خارج 

هزینه هـاي درمانـی به بیمه شده و یا بیمه شدگان شده و بیمه گـر محق به دریافت وجوهی است که تحت هر عنـوان بابت 
 . وابسته به وي پرداخت نموده است

هزینه هاي بیمارستانی بیمه شدگانی که بعلت عدم امکان معالجه در داخل کشور با تائید بیمه گر به خارج اعزام  -12ماده 
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 .وابط این بیمه نامه پرداخت خواهد شدمیگردند درصورت تائید صورتحسابهاي مربوط توسط سفارت ایران ، براساس ض

 .نرخ ارز در محاسبه میزان خسارت معادل نرخ ارز اعالم شده از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران خواهد بود –تبصره 

 : موارد فسخ بیمه نامه -13ماده 

 :بیمه گر و یا بیمه گذار میتوانند در موارد زیر اقدام به فسخ بیمه نامه نمایند

 .موارد فسخ از طرف بیمه گر -13-1

 .بیمه گر در موارد زیر میتواند بیمه نامه را فسخ نماید. در این صورت برگشت حق بیمه بصورت روز شمار محاسبه خواهد شد

 . عدم پرداخت تمام یا قسمتی از حق بیمه و یا اقساط آن در موعد یا مواعد معین -1 -13-1

یا بدون سوء نیت مطالبی را اظهار نماید و یا از اظهار مطالبی خودداري کند بنحوي که در نظر  هرگاه بیمه گذار سهواً و -2 -13-1
 . بیمه گر موضوع خطر را تغییر داده و یا از اهمیت آن بکاهد

 . درصورت تشدید خطر موضوع بیمه نامه – 13-1-3

 .موارد فسخ از طرف بیمه گذار -13-2

بیمه گذار میتواند در هرزمان بیمه نامه را فسخ نماید، در این صورت بیمه گر حق بیمه تا زمان فسخ را براساس تعرفه کوتاه مدت 
درصد  70تا زمان فسخ بیشتر از  )محاسبه می نماید معهذا در صورتیکه ضریب خسارت قرارداد (با احتساب حق بیمه کوتاه مدت 

 . به التفاوت درصد مذکور تا میزان خسارت واقع شده را به بیمه گر پرداخت نماید باشد بیمه گذار موظف است ما

درمواردي که فسخ بیمه نامه توسط بیمه گذار مستند به یکی از دالیل زیر باشد حق بیمه تا زمان فسخ بطور روز شمار محاسبه 
 .خواهد شد

 .انتقال پرتفوي بیمه گر – 1 -13-2

بیمه شده بعلت توقف در کار و یا مشکالت پیش بینی نشده دیگر ترکیب گروهی خود را از دست  درصورتیکه گروه -2 -2- 13
 .بدهد

 : نحوه فسخ – 14ماده 

درصورتیکه بیمه گر بخواهد بیمه نامه را فسخ نماید، موظف است موضوع را بوسیله نامه یا تلفنگرام و سایر وسائل مقتضی  – 14-1
 .ن صورت بیمه نامه یک ماه پس از اعالم مراتب به بیمه گذار، فسخ شده تلقی می گرددبه بیمه گذار اطالع دهد در ای

بیمه گذار می تواند با تسلیم درخواست کتبی به بیمه گر تقاضاي فسخ بیمه نامه را بنماید در این صورت از تاریخ تسلیم  -14-2
در درخواست بیمه گذار تاریخ مشخصی براي فسخ  درخواست مزبور به بیمه گر بیمه نامه فسخ شده محسوب می شود چنانچه

 .تعیین شده باشد، اثر فسخ از تاریخ اخیر خواهد بود

 : مهلت پرداخت خسارت – 15ماده 

بیمه گر موظف است حداکثر ظرف یکماه پس از تاریخ دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند بوسیله آنها میزان خسارت وارده و 
 .خیص دهد خسارات را پرداخت نمایدحدود تعهد خود را تش

 : کتبی بودن اظهارات – 16ماده 

 .هرگونه پیشنهاد و اظهار بیمه گذار و بیمه گر در رابطه با این بیمه نامه بایستی کتباً به آخرین نشانی اعالم شده ارسال گردد

 1/43آئین نامه شماره 
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 )43(مکمل آئین نامه شماره 
تصویب نمود  15/12/84گري در جلسه مورخ قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17ماده  3شوراي عالی بیمه در اجراي بند 

 :به شرح زیر اصالح شود 43نامه شماره  آئین

 .تغییر یابد» شرایط عمومی بیمه گروهی مازاد درمان«نامه به  نام آئین –الف 

 :به شرح زیر اصالح شود 2-1بند  –ب 

 :گر بیمه – 1-2

هاي بیمارستانی و جراحی ناشی از  نامه درج گردیده است و جبران هزینه اي است که مشخصات آن در این بیمه شرکت بیمه 
 .گیرد نامه به عهده می هاي تحت پوشش را طبق شرایط مقرر در این بیمه بیماري و حوادث و سایر هزینه

 :جایگزین آن شود 2-3-3و  2-3-2ان بندهايهاي زیر به عنو حذف و متن 2-3-2بند  -ج 

شده دچار معلولیت ذهنی یا ازکارافتادگی کلی باشند تأمین هزینه درمان سایر بیماریهاي آنها (به  چنانچه فرزندان بیمه :2-3-2
 .گر تحت پوشش خواهد بود با تائید پزشک معتمد بیمه )جز معلولیت و ازکارافتادگی

نامه تشکیل  مان به سایر گروهها مشروط به آنکه با هدفی غیر از اخذ پوشش بیمه موضوع این بیمهارائه پوشش بیمه در :3-3-2
باشند و حداقل هفتاد درصد اعضاي هر گروه تحت پوشش قرار گیرند در چارچوب ضوابطی که بیمه مرکزي ایران تعیین و  شده

 .ابالغ خواهد نمود مجاز است

 :به شرح زیر اصالح شود 2-4بند  –د 

 : موضوع بیمه – 4-2

هاي اضافی تحت  هاي بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماري، حادثه و نیز سایر هزینه موضوع بیمه، پرداخت آن بخش از هزینه
 .جبران نشده است )هاي بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی گر اول (مانند سازمان پوشش است که توسط بیمه

 .اضافه شود 2-7ذیل بند  2-7-1متن زیر به عنوان بند  -هـ 

 .هاي بیمارستانی، اعمال جراحی و زایمان با پرداخت حق بیمه اضافی قابل کاهش خواهد بود فرانشیز هزینه : 1-7-2

 :این ماده به شرح زیر اصالح شود 3تغییر یابد و بند » هاي درمانی قابل پرداخت هزینه«به  4عنوان ماده  -و

 .هاي پزشکی سایر فوریتهزینه آمبوالنس و  – 3

 :به شرح زیر اصالح یا اضافه شود 6برخی از بندهاي ذیل ماده  –ز

گر رفع این عیوب جنبه درمانی داشته و  عیوب مادرزادي مگر اینکه طبق تشخیص پزشک معالج وتایید پزشک معتمد بیمه :2-6
 .معالجه آن ضروري باشد

 .پزشک معالج سقط جنین مگر در موارد قانونی با تشخیص : 3-6

 .گر هزینه اتاق خصوصی و همراه مگر در موارد ضروري به تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه : 9-6

 .جنون و به طور کلی بیماریهایی که شخص بیمار نسبت به بیماري خویش بینش نداشته باشد: 10-6

 . دندانپزشکی و جراحی لثه : 11-6

 .علت وقوع حادثه تحت پوشش باشد جراحی فک مگر آنکه به : 14-6

 .هاي مربوط به معلولیت ذهنی هزینه : 15-6
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 لقاح مصنوعی : 16-6

 .سازي مگر آنکه جنبه درمانی داشته باشد عقیم -17-6

 :و تبصره ذیل آن به شرح زیر اصالح شود 12ماده  -ح 

گر به خارج اعزام  ه در داخل کشور با تائید بیمهشدگانی که به علت عدم امکان معالج هاي بیمارستانی بیمه هزینه – 12ماده 
کنند در صورت تائید  هاي پزشکی نیاز به معالجه پیدا می گردند و یا هنگام مسافرت به خارج از کشور به دلیل فوریت می

و اعمال هاي بیمارستانی  صورتحسابهاي آن توسط سفارت جمهوري اسالمی ایران در کشور مربوط تا سقف تعهد سالیانۀ هزینه
هاي انجام شده با توجه به باالترین تعرفه مراکز درمانی  جراحی مندرج در قرارداد پرداخت خواهد شد. در غیر این صورت هزینه

 .شود گر محاسبه و پرداخت می طرف قرارداد بیمه

ترخیص از بیمارستان و یا میزان خسارت براساس نرخ ارز اعالم شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران در زمان  :تبصره 
 .زمان پرداخت خسارت هر کدام کمتر باشد محاسبه خواهد شد

 :به شرح زیر اصالح شود 13ماده  -ط 

 :نامه و نحوه تصفیه حق بیمه موارد فسخ بیمه:  13ماده 

 :نامه اقدام نمایند توانند در موارد زیر براي فسخ بیمه گذار می گر یا بیمه بیمه

 :گر از طرف بیمه موارد فسخ : 1-13

 .عدم پرداخت تمام یا قسمتی از حق بیمه و یا اقساط آن در سررسید : 1-1-13

گذار سهواً و بدون سوء نیت مطالبی خالف واقع اظهار نماید و یا از اظهار مطالبی خودداري کند به نحوي  هر گاه بیمه : 2-1-13
 . آن کاسته شود گر موضوع خطر تغییر یابد و یا از اهمیت که در نظر بیمه

 .نامه در صورت تشدید خطر موضوع بیمه : 3-1-13

 :گذار موارد فسخ از طرف بیمه : 2-13

 .نامه اقدام نماید تواند در هر زمان براي فسخ بیمه گذار می بیمه

 : نحوه تصفیه حق بیمه در موارد فسخ : 3-13

 .گردد تا زمان فسخ به صورت روز شمار محاسبه میگر، حق بیمه  در صورت فسخ قرارداد بیمه از طرف بیمه – 1-3-13

گذار، حق بیمه تا زمان فسخ بر اساس حق بیمه ماه محاسبه می شود (کسر ماه یک ماه  در صورت فسخ از طرف بیمه – 2-3-13
حق بیمه  معهذا در صورتی که تا زمان فسخ قرارداد، نسبت مجموع خسارت پرداختی و معوق قرارداد به )تمام منظور خواهد شد

گذار متعهد است مانده حق بیمه سالیانه متعلقه را تا میزانی که نسبت مذکور به هفتاد  پرداختی بیشتر از هفتاد درصد باشد بیمه
 .گر پرداخت نماید درصد برسد به بیمه

 :به شرح زیر اصالح شود 14-2بند –ي 

نامه را تقاضا کند. در این صورت از تاریخ تسلیم  سخ بیمهگر ف تواند با تسلیم درخواست کتبی به بیمه گذار می بیمه – 2-14
 .شود نامه فسخ شده تلقی می درخواست مزبور یا تاریخ مؤخري که در درخواست معین شده است بیمه

 پیشنهاد قرارداد بیمه گروهی مازاد درمان

 : نوع فعالیت : نام بیمه گذار
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  : آدرس

 :وتبعی  اعم از اصلی  مجموع تعدادبیمه شوندگان : متقاضی پوششتعداد کارکنان  : تعدا د کل کارکنان

 : نام سازمان بیمه گر اول :ساله70تعداد بیمه شوندگان بیش از  :ساله70تا60تعداد بیمه شوندگان 

 )44تعهدات مورد درخواست براساس موارد مربوط در آئین نامه تعرفه بیمه نامه گروهی درمان(شماره 
 3-4لیزیک هرچشم بند

 3پاراکلینیکی 
 3-5بند 

 2پاراکلینیکی 
 3-3-2بند 

 1پاراکلینیکی 
 3-3-1بند 

 زایمان

 3-1بند 
 جراحی تخصصی

 3-2بند 
 بیمارستانی و جراحی عمومی

 آیا کارکنان آن سازمان قبالً پوشش بیمه درمان مازاد داشته اند؟

این شرکت جدول زیر را تکمیل و گواهی تسویه حساب  در صورت مثبت بودن پاسخ ، ضمن بیان علت درخواست انتقال قرارداد به
 :بیمه گر قبلی را ارائه فرمائید

 : تعهدات قرارداد قبلی

 تاریخ شروع قرارداد

 تاریخ انقضاء قرارداد

 گر قبلی  نام بیمه

 تعهدات سالیانه و پاراکلینیکی

 بیمه پرداختی حق

 خسارت دریافتی و در جریان

 قبلی گر بدهی حق بیمه به شرکت بیمه

1( 
2( 
3( 
4( 

۲۳۱  

 



 .گیرم آن ثابت شودمسئولیت آنرا بعهده می ام ودرصورتیکه خالف نموده اطالعات ارائه شده را درنهایت صداقت وامانت اعالم

 امـضـاء بــیمـه گــذار

 

 44آیین نامه شماره 

 تعرفه بیمه نامه گروهی درمان تکمیلی

 

ماده است  7قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري آئین نامه زیر را که مشتمل بر  17ماده  4شورایعالی بیمه در اجراي بند 
 .و مکمل هاي بعد آن می گردد 2/27جایگزین آئین نامه شماره  1/7/1381تصویب نمود که از تاریخ  19/6/1381در جلسه 

 
را براساس مقررات و نرخهاي تعیین  43امه شماره موسسات بیمه مکلفند بیمه نامه گروهی درمان تکمیلی موضوع آئین ن -1ماده 

 . شده در این آئین نامه صادر نمایند

شرایط، میزان تعهدات و حداقل حق بیمه جهت جبران هزینه هاي بستري و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی  -2ماده 
سنگ شکن براي گروههائی که تحت پوشش  و نیز آنژیوگرافی قلب و انوع )ساعت بستري  6با بیشتر از  ) Day Care محدود

 :بیمه هاي درمانی سازمان بیمه درمان همگانی، سازمان تامین اجتماعی و.... می باشند بشرح زیر تعیین می گردد

 حداقل نرخ حق بیمه ماهانه 
 )در هزار(

سقف تعهد سالیانه براي هربیمه شده به  
 میلیون ریال

 ردیف 

 55/1  5  1 

نسبت به مازاد تعهد در هزار  75/0 
 1ردیف

 2   10الی  5بیش از  

در هزار نسبت به مازاد تعهد  3/0 
  2ردیف

 3   50الی  10بیش از  

 پوششهاي اضافی -3ماده 
 
میلیون ریال با نرخ  5درصد سقف تعهد سالیانه و حداکثر تا مبلغ  30هزینه هاي زایمان اعم از طبیعی و سزارین تا میزان  – 3-1

 .در هزار مبلغ تعهد شده در این مورد قابل بیمه شدن می باشد 1حق بیمه ماهانه حداقل 
 
 .نفر اعمال می گردد 1000ماه میباشد که صرفاً براي گروههاي کمتر از  6مدت انتظار جهت استفاده از پوشش این بند  -3-1-1
 
، قلب، پیوند کلیه و مغز استخوان  )ز و اعصاب ( به استثناء دیسک ستون فقرات افزایش سقف تعهد، براي اعمال جراحی مغ -3-2

 .درصد حق بیمه پایه مجاز میباشد 20حداکثر تا دو برابر مبلغ تعهد پذیرفته شده ، با حق بیمه اضافی به میزان 
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 :هزینه هاي پاراکلینیکی به ترتیب زیر قابل پوشش می باشد -3-3
 
هاي سونوگرافی ، ماموگرافی، رادیوتراپی ، انواع اسکن، انواع سیتی اسکن ، انواع اندوسکوپی، ام آرآي ، جبران هزینه  -3-3-1

در هزار مبلغ تعهد  6/1درصد تعهد پایه سالیانه براي هربیمه شده با نرخ حق بیمه اي معادل  10اکوکاردیوگرافی با سقف حداکثر 
 .می باشدشده در این مورد براي هر نفر قابل بیمه شدن 

 
با  )جبران هزینه هاي مربوط به تست ورزش ، نوارعضله، نوار عصب ، نوار مغز ، آنژیوگرافی چشم ( عالوه بر موارد فوق  -3-3-2

 .در هزاردر ماه قابل بیمه شدن می باشد 6/0درصد تعهد پایه با حق بیمه  5سقف تعهد 
 
میلیون ریال ( یک میلیون و پانصد هزار ریال  3جبران هزینه هاي مربوط به رفع عیوب انکساري چشم تا میزان حداکثر  -3-4

 .در هزار تعهد پذیرفته شده قابل بیمه شدن می باشد 0/2با نرخ حق بیمه ماهانه اي معادل  )براي هر چشم 
 
گیري، ختنه ، بخیه ، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم ، تخلیه کیست و هزینه جراحیهاي مجاز سرپائی مانند شکستگی ها، گچ  -3-5

در هزار مبلغ تعهد شده قابل تامین  8/0درصد تعهدات پایه براي هر بیمه شده با نرخ حق بیمه اي معادل  5لیزر درمانی تا سقف 
 .می باشد

 
 .پیوست می باشد )فهرست اعمال غیر مجاز سرپائی ( در مطب  -3-5-1
 
حداکثر به میزان تعهد پایه سالیانه با نرخ حق  ) هزار نفر 10زینه تهیه اعضاي طبیعی بدن ( صرفاً براي گروههاي باالي ه -3-6

 .در هزار مبلغ تعهد شده در این مورد براي هر نفر قابل بیمه شدن می باشد 05/0بیمه اي معادل 
 
درصد حق بیمه پوششهاي  5با حق بیمه اضافی به میزان  )زله ارائه پوشش بیمه اي جهت خطرات طبیعی ( به استثناء زل -7 -3

 . اخذ شده مجاز است
 
 .پرداخت می گردد مازاد بر سقف تعهدات سالیانه می باشد 3هزینه هائی که در اجراي ماده  -3-8
 

 :فرانشیز -4ماده 
 
اي درمان مورد تعهد است در مواردي که درصد هزینه ه 30حداقل فرانشیز در کلیه موارد بابت سهم بیمه گر اول معادل  -4-1

بیمه شده از مزایاي پوشش بیمه اي بیمه گر اول استفاده نماید مشروط بر اینکه تعهدات بیمه گر اول از حداقل مذکور کمتر نباشد 
 .فرانشیزي کسر نخواهد شد

 
درصد فرانشیز اضافی از هزینه هاي مورد تعهد  10نفر  1000عالوه بر فرانشیز موضوع بند فوق براي گروههاي کمتر از  -2 -4

 .بیمه گر کسر خواهد شد
 

 : تخفیفات - 5ماده 

 :شرکتهاي بیمه می توانند با توجه به تعداد بیمه شدگان تخفیف هاي زیر را در حق بیمه منظور نمایند -5-1

۲۳۳  

 



 درصد تخفیف    تعداد بیمه شدگان 

 5   20000الی  4001 

 10  100000الی  20001

 15  500000الی  100001 

 20   بـــه بــــا ال 500001 

بعنوان سقف تعهد براي خانواده در نظر گرفته  3 -5الی  3-3و یا بند  2در صورتیکه حداکثر تعهد سالیانه موضوع مواد  -2 -5 
 .درصد تخفیف در حق بیمه پوشش محدود شده منظور نماید 10شود شرکت بیمه می تواند 

 
 حق بیمه اضافی – 6ماده 

 
 :نفر به شرح زیر است 1000سال تمام در گروههاي کمتر از  60حداقل اضافه نرخ براي افراد باالي  -6-1
 
 . درصد حق بیمه اضافی 50سال سن دارند با  70الی  60براي افرادي که بین  -6-1-1
 
 . درصد حق بیمه اضافی 100سال سن دارند با  70براي افرادي که بیش از  -1-2 -6
 
درصد حق بیمه اضافی مجاز می  30ارائه پوشش درمان به صندوقها و سازمانهاي بازنشستگی و امثال آن با دریافت حداقل  -2 -6

 .باشد
 

 سایر مقررات – 7ماده 
 
ر مواردي که تعداد افراد تحت نفر میباشد. د 50 ) 43آئین نامه شماره  2-3حداقل تعداد افراد گروه بیمه اي ( با رعایت بند  7-1

پوشش در یک گروه کمتر از پنجاه نفر باشد، شرکت بیمه مکلف است توافق بیمه مرکزي ایران را در مورد نرخ و شرایط قبل از 
 .صدور بیمه نامه اخذ نماید

 
باشد مگر آنکه قبالً توافق  ارائه پوشش هزینه هاي درمانی سرپائی جز مواردي که در این آئین نامه ذکر شده است مجاز نمی 7-2

 .بیمه مرکزي در مورد نوع پوشش ، حدود تعهدات و میزان حق بیمه کسب شده باشد
 
براي جابجائی بیمار در داخل  )شرایط عمومی  4ماده  3حداکثر مبلغ تعهد براي جبران هزینه هاي آمبوالنس ( موضوع بند  7-3

 .باشدریال می  500000ریال و بین شهري  200000شهر 
 
 .بیمه مرکزي ایران می تواند در هر مورد با ارائه پوششهاي بیمه درمانی با نرخ و شرایط دیگري موافقت نماید 7-4
 
بیمه مرکزي ایران می تواند هر ساله متناسب با افزایش هزینه هاي درمانی در کشور و عملکرد موسسات بیمه در این رشته  7-5

 .نرخ حق بیمه را تعدیل نماید
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شرکتهاي بیمه موظفند آمار حق بیمه و خسارت بیمه نامه هاي صادره خود را به تفکیک هزینه هاي بیمارستانی زایمان و  7-6
 .پاراکلینیکی تهیه و هر سه ماه یکبار به بیمه مرکزي ایران اعالم نمایند

 فهرست اعمال غیر مجاز در مطب
 

 44پیوست آئین نامه شماره 
  
 1 .وشی عمومی توام باشدکلیه اعمالی که با بیه

 2 )اعمالی که براي اجراي آن باز کردن حفره شکمی ضروري باشد ( از جمله انواع فتق ها

 3  اعمال جراحی روي استخوانهاي بزرگ و طویل بدن

 4  کاتریسم قلب و عروق –اعمال جراحی داخل قفسه صدري 

 5  عروق مگر در مواقع اورژانس –اعصاب  -اوتار –اعمال روي عضالت 

اعمال جراحی داخل دستگاههاي تناسلی و ادراري زن و مرد ، گذاردن فورمیس و 
  زایمانهاي غیر طبیعی و طبیعی

6 

 7  کلیه اعمال جراحی روي ستون فقرات و مغز و نخاع و جمجمه

و  جراحی وسیع استخوانهاي فک و صورت و داخل حلق ( منجمله شکاف کام اعمال
 )لب شکري ، لوزتین و سینوسها

8 

 9 طحال –کبد  –مثانه  –روده ها  –برونش ها  –تراشه  –بیوپسی انساج داخل مري 

 10  استرابیسم چشم –تومورهاي حفره چشم  –پارگی شبکیه  –گلوکوم  –عمل کاتاراکت 

 11  عملیات وسیع گوش میانی و داخلی از قبیل تمپانوپالستی و غیره

 12  ( Open reduction ) جراحی استئوسنتز در شکستگی فکینعمل 

 13  بیرون آوردن کیست و تومورهاي عمیق استخوانی فکین

 14  رزکسیون فک

 15  رزکسیون کندیل فک

 16  رزکسیون زبان

 17  عمل جراحی باز در آرچ زیگما

 18  جراحی بریدن و برداشتن غده بزاقی

 19  فکی –جا انداختن دررفتگی قدیمی مفصل گیجگاهی 

 20  تحتانی –عمل جراحی روي عصب داندانی 

بیرون آوردن ریشه قدیمی و جسم خارجی از سینوس که مستلزم جراحی سینوس 
 .است

21 

  
 بخشنامه به کلیه شرکت هاي بیمه
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شورایعالی بیمه از زمان تصویب آن، تاکنون بدون  19/6/1387با توجه به اینکه تعرفه بیمه گروهی درمان مصوب جلسه مورخ 
تغییر مانده در حالی که طی همین مدت تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی هر ساله توسط هیئت محترم وزیران افزایش یافته 

یمه در این رشته و نیز مصوب شورایعالی بیمه و با توجه به عملکرد مؤسسات ب 44نامه شماره  آیین 7ـ5است، لذا در اجراي ماده 
به شرح زیر تعدیل و جهت اجرا  15/4/1384نامۀ گروهی درمان از تاریخ  هاي مصوب بیمه اختیاري بودن ارائه این پوشش، تعرفه

 :گردد ابالغ می
  2هاي بیمارستانی موضوع ماده  جدول حداقل نرخ حق بیمه براي جبران هزینه

 44نامه شماره  آئین

 حداقل نرخ حق بیمه 
 ماهانه

سقف تعهد سالیانه براي هر بیمه شده به میلیون  
 ریال

 ردیف 

 1  5  در هزار 8/1 

 2  10الی  5بیش از   در هزار 85/0 

 3  50الی  10بیش از   در هزار 35/0 

 :44نامه شماره  هاي اضافی آئین حداقل نرخ پوشش

 در هزار 15/1معادل  3ـ1ـ نرخ هزینه زایمان موضوع ماده 1

 در هزار مبلغ مورد تعهد 85/1معادل  3ـ3ـ1ـ نرخ هزینه پاراکلینیکی موضوع ماده 2

 در هزار مبلغ مورد تعهد 7/0معادل  3ـ3ـ2ـ نرخ هزینه پاراکلینیکی موضوع ماده 3

 در هزار مبلغ مورد تعهد 23/0معادل  3ـ4هاي مربوط به رفع عیوب انکساري چشم موضوع ماده  ـ نرخ هزینه4

 در هزار مبلغ مورد تعهد 92/0معادل  3ـ5هاي مجاز سرپایی موضوع ماده  هاي جراحی نهـ نرخ هزی5

 
 1/44آئین نامه شماره 

 )44(مکمل آئین نامه شماره 
تصویب  15/12/1384گري در جلسه مورخ  قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17ماده  4شوراي عالی بیمه در اجراي بند 

 :به شرح زیر اصالح شود 44نامه شماره  نمود آئین

 .تغییر یابد و ماده یک نیز بر همین اساس اصالح گردد» تعرفه بیمه گروهی مازاد درمان«نامه به  نام آئین -الف

 :به شرح زیر اصالح شود 3-4و  3-2، 3-1بندهاي  -ب

در هزار مبلغ  15/1بیمه ماهانه  ل حقهاي زایمان اعم از طبیعی و سزارین تا چهل درصد سقف تعهد سالیانه با حداق هزینه : 1-3
گر در این پوشش نباید از باالترین هزینه توافق شده با بیمارستانهاي  تعهد شده در این مورد قابل بیمه شدن است. سقف تعهد بیمه

 .گر تجاوز نماید طرف قرارداد بیمه

، قلب، پیوند، ریه، پیوند، کبد، پیوند )فقرات افزایش سقف تعهد براي اعمال جراحی مغز و اعصاب (باستثناي دیسک ستون :2-3
باشد. حق بیمه اضافی این پوشش معادل بیست و پنج  کلیه و پیوند مغز استخوان حداکثر تا دو برابر مبلغ تعهد سالیانه مجاز می

  .اي است که مبناي تعیین سقف تعهد اضافی قرار گرفته است درصد حق بیمه تعهد سالیانه

ربوط به رفع عیوب انکساري چشم حداکثر تا مبلغ پنج میلیون ریال (دو میلیون و پانصد هزار ریال براي هر هاي م هزینه :4-3

۲۳٦  

 



 .باشد شدن می با نرخ حق بیمه ماهانه یک در هزار مبلغ تعهد پذیرفته شده قابل بیمه )چشم

 :به شرح زیر اصالح شود )فرانشیز( 4مفاد ماده  -ج 

 :فرانشیز – 4ماده 

هاي تحت پوشش در صورت عدم استفاده از دفترچه درمانی  هاي بیمارستانی، جراحی، زایمان و سایر هزینه فرانشیز هزینه : 1-4
 .گراول خواهدبود هاي درمانی مربوط و در غیر این صورت معادل سهم بیمه گر اول حداقل سی درصد کل هزینه بیمه

هاي قابل قبول کسر  انشیز موضوع بند فوق، ده درصد فرانشیز اضافی از هزینههاي کمتر از هزار نفر عالوه بر فر براي گروه – 2-4
 .خواهد شد

هاي بیمارستانی، جراحی عمومی و تخصصی و زایمان را با دریافت حق بیمه  تواند صرفاً فرانشیز هزینه شرکت بیمه می : 4–3
رار دهد.در هر صورت حداقل فرانشیز ده درصد خواهد تحت پوشش ق» درصد فرانشیز کاهش یافته به عالوه ده واحد«اضافی معادل 

 .باشد شدن نمی بود که قابل بیمه

 :اضافه گردد 6به شرح زیر، ذیل ماده  6-4و 6-3به شرح زیر اصالح وبندهاي 6-2بند -د

فی مجاز هاي بازنشستگی با دریافت حداقل صددرصد حق بیمه اضا ها و صندوق ارائه پوشش درمان به مشمولین سازمان : 2-6
 باشد می

 .باشد نرخ حق بیمه گروههاي کمتر از پنجاه نفر حداقل هفتاد درصد بیشتر از نرخهاي مربوط به هر یک از پوششها می : 3-6

حق بیمه قراردادهاي بیمه درمانی که شروع آن در شش ماهه دوم هر سال باشد حداقل با پنج درصد اضافه نرخ محاسبه  :4-6
 .شود

 :به شرح زیر اصالح شود 7از ماده  7-3و  7-1بندهاي  -هـ

باشد . در مواردي که تعداد افراد تحت  پنجاه نفر می )43نامه شماره آئین 2-3اي (با رعایت بند حداقل تعداد افراد گروه بیمه -1-7
 :مایدنامه ضوابط زیر را رعایت ن پوشش در یک گروه کمتر از پنجاه نفر باشد، شرکت بیمه مکلف است در صدور بیمه

گر را براي  هر یک از اعضاي اصلی گروه و سرپرست خانواده موظف است فرم پرسشنامه سالمتی تهیه شده توسط بیمه – 1-1-7
گر، الزم است معاینه پزشکی  خود و سایر اعضاي خانواده بطور کامل و خوانا تکمیل نماید. در صورت تشخیص پزشک معتمد بیمه

 .به هزینه متقاضی بعمل آید

تواند با توجه به  گر می گذار موظف است براي تمام اعضاي گروه یا خانواده درخواست بیمه نماید لکن بیمه  بیمه – 2-1-7
 .کردن فرد یا افرادي از گروه خودداري نماید پرسشنامه سالمتی یا معاینات انجام شده، از بیمه

 .باشد یهاي رفع عیوب انکساري چشم مجاز نم ارائه پوشش هزینه – 3-1-7

گر براي هر یک از اعضاي گروه و هر یک از اعمال جراحی مورد تعهد اعم از جراحیهاي عمومی،  سقف تعهد بیمه – 4-1-7
 .تخصصی و فوق تخصصی یکسان باشد

 .هاي زایمان و هزینه درمان بیماریهایی که سابقه درمان قبلی دارد استثناء شود در سال اول قرارداد، جبران هزینه – 5-1-7

 .حق بیمه ساالنه این پوشش یکجا دریافت شود - 6-1-7

 .نامه صرفاً توسط شرکت بیمه انجام گیرد صدور این بیمه  - 7-1-7

۲۳۷  

 



شهرها ششصد هزار ریال تعیین  حداکثر مبلغ تعهد براي هزینه آمبوالنس در داخل شهرها سیصد هزار ریال و براي بین : 7-3بند
 شود.

 

 

 45آیین نامه شماره 

  صنعتی -  آزاد تجاري  در مناطق  بیمه  موسسات  و فعالیت  تاسیس  مقررات13  ماده  در اجراي  بیمه  شوراي عالی
دبیر   با حضور نماینده  که30/2/1382 مورخ  در جلسه  وزیران  محترم  هیات  مصوب  ایران  اسالمی  جمهوري

  شده  ثبت  بیمه  موسسات  قانونی  هاي ذخایر و اندوخته به  مربوط  شد، دستورالعمل  آزاد تشکیل  مناطق  شورایعالی
 نمود  تصویب  ذیل  شرح  آزاد را به  در مناطق

 

زیر را   قانونی  هاي خود، ذخایرو اندوخته  مالی  و بنیه  سرمایه  تقویت  مکلفند براي  نامه آئین  این  موضوع  بیمه  موسسات -1 ماده
 : نمایند  ثبت  ترازنامه  بدهی  و در ستون  نگهداري

 : ذخائر -  الف

 . ثابت  دارائیهاي  استهالك  ذخیره-1
  احتمالی  و هزینه هاي  دارائی سایراقالم   ارزش احتمالی   کاهش  و جبران  الوصول مشکوك   مطالبات  براي  ذخیره-2
 :  اندوخته- ب

  قانونی  اندوخته -1
  اي سرمایه  اندوخته -2

 شود می  تعیین  مستقیم  مالیاتهاي  قانون  مقررات  براساس  ثابت  دارائیهاي  استهالك  ذخیره -2  ماده

  براساس  احتمالی  هاي و هزینه  دارائی  سایر اقالم  ارزش  احتمالی  کاهش  و جبران  الوصول  مشکوك  مطالبات  براي  ذخیره -3 ماده
 شود می  اطالعات موجود تعیین

 شود می  تعیین  سود ویژه %5 حداقل   تجارت  از قانون  قسمتی  اصالح  قانونی  الیحه 140  ماده  موضوع  انونیق  اندوخته -4  ماده

  درصد سرمایه  ده  به 4  ماده  موضوع قانونی  اندوخته  که  موظفند تا زمانی  صنعتی -  آزاد تجاري  در مناطق  بیمه  موسسات -5  ماده
منظور دارند تا   اي سرمایه  اندوخته  خود را بعنوان  درصد سود ویژه ده  از آن  و پس  درصد سود ویژه  پنج  لالاق  هر سال  است  نرسیده
 .برسد  صددرصد سرمایه  به  اي سرمایه  اندوخته  میزان

  مذکور ادامه  ترتیب  به  و پنجمواد چهار   موضوع  هاي شود کسر اندوخته  افزوده  سرمایه  به  اي سرمایه  اندوخته  در صورتیکه -1  تبصره
 . خواهد داشت

۲۳۸  

 



  هاي باشد اندوخته  شده  تعیین  اي وسرمایه  قانونی  هاي اندوخته  براي  باالتري  آنها نصاب  در اساسنامه  که  اي بیمه  موسسات -2  تبصره
 .منظورخواهند نمود  مقرر در اساسنامه  هاي مذکور را با نصاب

 

 

 

 

 46آیین نامه شماره 

  صنعتی -  آزادتجاري  در مناطق  بیمه  موسسات  و فعالیت  تاسیس  مقررات 13  ماده  در اجراي  بیمه  شوراي عالی
دبیر   با حضور نماینده  که 30/2/1382 مورخ  در جلسه  وزیران  محترم  هیات  مصوب  ایران  اسالمی  جمهوري

در   شده  ثبت  بیمه  موسسات  فنی  هاي ذخایر و اندوخته  ربوط بهم  شد، دستورالعمل  آزاد تشکیل  مناطق  شورایعالی
 نمود  تصویب  ذیل  شرح  آزاد را به  مناطق

 

  کلیات -  اول  فصل

و قراردادها و   مستقیم  بیمه قراردادهاي  موجب  به  که  تعهداتی  انجام  مکلفند براي  نامه آئین  این  موضوع  بیمه  موسسات - 1 ماده
  خود ثبت  ترازنامه  بدهی  و در ستون  ضوابط مقرر نگهداري زیر را براساس  اند، ذخائر فنی گرفته  عهده  به  اتکائی  بیمه  هاي توافق

 .نمایند

 :  زندگی  هاي در بیمه -  الف

 .هاو مستمریها سرمایه  پرداخت  براي  ریاضی  ذخیره -1

 . گذاران بیمه  به  حاصله  از منافع  سهمی  پرداخت  براي  در منافع  گذاران بیمه  مشارکت  ذخیره -2
 . بیمه  موسسات تعهدات  و تضمین  زندگی  هاي بیمه  سایر ذخایر فنی  تقویت  براي  تکمیلی  فنی  ذخیره -3
 . عمر زمانی  بیمه  ذخایر فنی -4
 :  غیرزندگی  هاي در بیمه -  ب

 . جاري  خطرات  براي  بیمه  حق  ذخیره -1
 . است  رسیدگی  و در دست  شده  اعالم  که  خساراتی  پرداخت  براي  معوق  خسارات  ذخیره -2
 . مالی  بعد ازدوره  بیمه  حق  یا تقلیل  یا ابطال  فسخ  علت  به  بیمه  استرداد حق  براي  بیمه  حق  برگشت  ذخیره -3
 . گذاران بیمه  به  حاصله  از منافع  سهمی  پرداخت  براي  در منافع  گذاران بیمه  مشارکت  ذخیره -4

۲۳۹  

 



 . بیمه  موسسات تعهدات  و تضمین  غیرزندگی  هاي بیمه  سایر ذخایر فنی  تقویت  براي  تکمیلی  فنی  ذخیره -5
بستانکار   را به  بلق  مالی  آخر سال ، ذخایر فنی هرسال  و ترازنامه  سود و زیان  حساب  تنظیم  موظفند در موقع  بیمه  موسسات -2  ماده

 .منظور نمایند  سال  همان  سود و زیان  بدهکار حساب  را به مالی  آخر سال  و ذخایر فنی  منتقل  مالی  سال  سود و زیان  حساب

  زندگی  هاي بیمه  ذخایر فنی -  دوم  فصل

  و ارزش ) و مستمري  از سرمایه  گر(اعم بیمه  عهداتت  فعلی  ارزش  بین  از تفاوت  عبارتست  زندگی  هاي بیمه  ریاضی  ذخیره-3  ماده
  محاسبه  بیمه  موسسه  نگهداري  سهم  به  نسبت  که  بیمه  حق  در محاسبه مورد استفاده  فنی  مبانی  با رعایت  گذاران بیمه  تعهدات  فعلی

 .شود می

و   زندگی  هاي بیمه  ازمعامالت  حاصل  از منافع  درصدياز   است  عبارت  زندگی  هاي بیمه  در منافع  مشارکت  ذخیره -4  ماده
شود.   تقسیم  زندگی  هاي بیمه  گذاران بیمه  باید بین  زندگی  هاي بیمه شرایط قراردادهاي  موجب  به  که  آن  ذخایر فنی  گذاري سرمایه

 .منظور شود  ذخیره  باشد باید در این  تقسیم  بعد قابل  يیا سالها  مالی  هر سال  در پایان  ازاینکه  اعم  در منافع  گذاران بیمه  سهم

  موضوع ) باربري  هاي غیر از بیمه  (به غیرزندگی  هاي بیمه  براي  شده  تعیین  مبانی  براساس  عمر زمانی  هاي بیمه  ذخایر فنی -5  ماده
 .و در حسابها منظورخواهد شد  محاسبه  نامه آئین  این  سوم  فصل

 : زیر  اقالم  جمع  از حاصل  است  عبارت  زندگی  هاي در بیمه  تکمیلی  فنی  ذخیره -6  ماده

 . واگذاري  اتکائی  هاي بیمه  از کسر حق  پس  سال  هاي بیمه  حق %5و حداکثر  %5/2  حداقل -  الف
 . است  شده  منتقل  قبل  از سال  که  تکمیلی  فنی  ذخیره - ب

  غیرزندگی  هاي یمهب  ذخایر فنی -  سوم  فصل

  بین  زمانی  فاصله  مربوط به  هاي بیمه از حق  است  عبارت  که  غیرزندگی  هاي در بیمه  جاري  خطرات  براي  بیمه  حق  ذخیره-7  ماده
 :شود می  زیرمحاسبه  ترتیب  به  بیمه  قراردادهاي  تا انقضاء مدت  ترازنامه  تاریخ

  حق %20  اضافه  به  واگذاري  اتکائی بیمه  از کسر حق  پس  سال  ظرف  صادره  هاي نامه بیمه  بیمه  حق %50:   باربري  هاي بیمه  براي -
 . واگذاري اتکائی هاي بیمه  از کسر حق  پس  قبل  سال  صادره  هاي بیمه

  اتکائی هبیم  از کسر حق  پس  سال  ظرف  صادره  هاي نامه بیمه  بیمه  حق %40ها :  سایر بیمه  براي -
  بیمه  حق %5/3  فعالیت از شروع  قبل  از ماههاي  هریک  آزاد براي  مناطق  بیمه  موسسات  فعالیت  سال  در مورد اولین -  تبصره
  هرگاهشود.  می  اضافه  فوق  در ماده  مندرج  نصابهاي  به  واگذاري اتکائی  بیمه  از کسر حق  مذکور پس  سال  ظرف  صادره  هاي نامه بیمه

 .گردد نمی  محسوب  فعالیت  مزبور جزو ماههاي  باشد ماه  کرده  فعالیت  به شروع  ماه  دوم  در نیمه  بیمه  موسسه

در آخر   رسیدگی  در دست  شده  اعالم برآورد خسارات  از جمع  است  عبارت  غیرزندگی  هاي در بیمه  معوق  خسارات  ذخیره -8 ماده
  گر اتکائی بیمه  ر سهماز کس  پس  مالی  سال
  در سه  بیمه  حق  کل  به  برگشتی هاي بیمه  حق  نسبت %50از   است  عبارت  غیرزندگی  هاي در بیمه  بیمه  حق  برگشت  ذخیره -9  ماده
 . اتکائی  بیمه  از کسرحق  پس  جاري  مالی  سال  بیمه  ضربدر حق  قبل  مالی  سال
  به  که  بیمه  از قراردادهاي  ازهریک  حاصل  از منافع  از درصدي  است  عبارت  غیرزندگی  هاي بیمه  منافعدر   مشارکت  ذخیره -10  ماده

 باشد گذاران بیمه به  پرداخت  شرایط قرارداد قابل  موجب

 : زیر  اقالم  جمع  از حاصل  است  عبارت  غیرزندگی  هاي در بیمه  تکمیلی  فنی  ذخیره 11  ماده

۲٤۰  

 



 . واگذاري  اتکائی  هاي بیمه  از کسر حق  پس  سال  هاي بیمه  حق %5و حداکثر  %5/2  اقلحد -  الف
 . است  شده  منتقل  قبل  از سال  که  تکمیلی  ذخایر فنی -  ب

  قبولی  اتکائی  هاي بیمه  ذخایر فنی -  چهارم  فصل

شرایط قراردادها و   موجب  وبه  نامه آئین  این  اعد مقرر در مواد قبلیقو  با رعایت  قبولی  اتکائی  بیمه  معامالت  ذخایر فنی -12  ماده
 شود می  محاسبه  اتکائی  توافقهاي

  طبیعی  حوادث  خطرات  فنی  ذخیره -  پنجم  فصل

 : زیر  اقالم  جمع  از حاصل  است  عبارت  طبیعی  حوادث  خطرات  فنی  ذخیره 13-  ماده

 . واگذاري  اتکائی  هاي بیمه  از کسر حق  پس  سال  هاي بیمه  حق  کلیه %5/2 -  الف
 . است  شده  منتقل  قبل  از سال  که  طبیعی  حوادث  فنی  ذخیره -  ب
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  صنعتی -  آزادتجاري  در مناطق  بیمه  موسسات  و فعالیت  تاسیس  مقررات 13  ماده  در اجراي  بیمه  شوراي عالی
دبیر   با حضور نماینده  که 30/2/1382 مورخ  در جلسه  وزیران  محترم  هیات  مصوب  ایران  اسالمی  جمهوري

آزاد   در مناطق  شده  تثب  بیمه  موسسات  گذاري سرمایه  مربوط به  شد، دستورالعمل  آزاد تشکیل  مناطق  شورایعالی
 نمود  تصویب  ذیل  شرح  را به

 

خود   سرمایه  و همچنین  قانونی  هاي و ذخایر واندوخته  ذخایر فنی  معرف  باید دارائیهاي  نامه آئین  این  موضوع  بیمه  موسسات -1  ماده
 .کنند  خود منعکس  مالی  در صورتهاي  داريحساب  براستانداردهاي  و منطبق  بطور شفاف  نامه آئین  این  مقررات  را طبق

 
کنند  می  فعالیت  غیرزندگی هاي  فقط در بیمه  که  ایرانی  بیمه  موسسات  براي  ذخایر فنی  مجاز از محل  گذاریهاي سرمایه -2  ماده

 :از  عبارتست

 
 . ذخایر فنی  درصد جمع  و پنج  بیست  حداقل  بانکی  سپرده -  الف

 
.  ذخایر فنی  درصد جمع  و پنج درصد و حداکثر بیست  ده  حداقل  دولتی  یا بانکهاي  دولت  بوسیله  شده  تضمین  مشارکت  اوراق -  ب

  توانند حداقل می  بیمه  میسر نباشد، موسسات  شده  تعیین  حداقل میزان  بند به  در این  مندرج  مشارکت  خرید اوراق  در صورتیکه

۲٤۱  

 



 .نمایند  تامین انکیب  مذکور را با سپرده

 
درصد  10باشد حداکثر تا   ذیربط منتشرشده  قانونی  با مجوز مراجع  که  خصوصی  توسط بانکهاي  شده  تضمین  مشارکت  اوراق -  ج

 . بیمه  موسسات  ذخایر فنی
 

و در   شرکت  آن  درصد سهام پذیر از ده سرمایه  هر شرکت  براي  آن  میزان  که  شرطی  به  در بورس  شده  پذیرفته  شرکتهاي  سهام -د 
 .تجاوز نکند  بیمه  موسسات  ذخایر فنی  درصد جمع  از سی  مجموع

 
  درصد ذخایر فنی 10حداکثر تا  در بورس  شده  بهادار پذیرفته  و اوراق  مالی  توانند در سایر ابزارهاي می  بیمه  موسسات -  تبصره

 تجاوز نکند  بیمه  موسسه  درصد ذخایر فنی 30بند از   این  کل  جمع  کنند مشروط بر اینکه  گذاري سرمایه

 
و در   طرح  آن  شده  تمام  درصد قیمت  از بیست  در هر طرح  گذاري سرمایه  که  شرطی  به  ساختمانی  در طرحهاي  مشارکت -ه 

 .تجاوز نکند  بیمه  موسسه  ذخایر فنی  درصد جمع  از بیست  مجموع

 
ذخایر   درصد جمع  آنها از ده  مجموع که  شرطی  به  بزرگ  شهرهاي  در محدوده  واقع ) و مستغالت  (امالك  غیرمنقول  اموالخرید  - و

 .تجاوز نکند  فنی

 
  هآنها گذشت  فعالیت  از شروع دو سال  حداقل  ذیربط که  بیمه  موسسه  نمایندگان  به  فعالیت  خرید محل  براي  تسهیالت  اعطاي -ز 

 :  که  شرطی  باشد به

 
 .تجاوز نکند  ذخایر فنی  درصد جمع  از پنج  اعطائی  تسهیالت  مجموع -1

 
  تسهیالت  باشد و سقف  اول  قرار گیرد ورهن  تسهیالت  اعطاکننده  در رهن  وثیقه  عنوان  به  شده  خریداري  در هر مورد، محل-2

 . شده بیشتر باشد خریداري  محل  درصد ارزش  از پنجاه  اعطایی

 
  بانکی  بلند مدت  هاي دو درصدبیشتراز سود سپرده  حداقل  سود آن  و نرخ  سال  حداکثر پنج  اعطایی  تسهیالت  بازپرداخت  مدت -3

 .باشد

 
  ذخایر فنی  رصد جمعد  آنهااز ده  مجموع  که  شرطی  به  ایران  مرکزي  با تایید بیمه  از بورس  خارج  در شرکتهاي  گذاري سرمایه -  ح

 .تجاوز نکند

 
 . بیمه  شرکت  درصد ذخایر فنی5حداکثر تا   استخدامی  هاي نامه آئین  طبق  مسکن  منظور تهیه  به  بیمه  موسسه  کارکنان  به  وام -ط 
 

۲٤۲  

 



کنند  می  فعالیت  زندگی يها فقط در بیمه  که  ایرانی  بیمه  موسسات  براي  ذخایر ریاضی  مجاز از محل  گذاري سرمایه -3  ماده
 : از  عبارتست

 
 .ها نامه شرایط بیمه  آنها طبق  ذخایر ریاضی  از محل  گذاران بیمه  به  وام -  الف

 
 . ذخایر ریاضی  درصد جمع  ده  حداقل  بانکی  هاي سپرده -  ب
 
ذخایر   درصد جمع  و پنج  درصد و حداکثربیست  هد  حداقل  دولتی  یا بانکهاي  دولت  وسیله  به  شده  تضمین  مشارکت  اوراق -  ج

توانند  می  بیمه  میسر نباشد، موسسات  شده  تعیین  حداقل  میزان بند به  در این  مندرج  مشارکت  خرید اوراق  . در صورتیکه ریاضی
 نمایند  تامین بانکی  مذکور را با سپرده  حداقل

 
درصد  10باشد حداکثر تا   ذیربط منتشر شده  قانونی  با مجوز مراجع  که  خصوصی  هايتوسط بانک  شده  تضمین  مشارکت  اوراق -د 

 . بیمه  موسسه  ذخایر ریاضی
 
  از چهل  درصد و در مجموع  پذیر ازده سرمایه  هر شرکت  براي  آن  میزان  که  شرطی  به  در بورس  شده  پذیرفته  شرکتهاي  سهام -ه 

 .جاوز نکندت  ذخایر ریاضی  درصد جمع

 
  درصد ذخایر ریاضی 10حداکثر تا  در بورس  شده  بهادار پذیرفته  و اوراق  مالی  تواند در سایر ابزارهاي می  بیمه  موسسه -  تبصره

 تجاوز نکند  بیمه  موسسه  درصد ذخایر ریاضی 40بند از  این  کل  جمع  کند مشروط بر اینکه  گذاري سرمایه

 
و   هر طرح  شده  تمام  درصد قیمت طرحها از بیست  در این  گذاري سرمایه  که  شرطی  به  ساختمانی  طرحهاي  در اجراي  مشارکت -و 

 .تجاوز نکند  ذخایر ریاضی  درصد جمع  از سی  در مجموع

 
 .تجاوز نکند  اضیذخایر ری  درصدجمع  آنها از ده  مجموع  که  شرطی  به  بزرگ  شهرهاي  در محدوده  غیرمنقول  خرید اموال -ز 

 
  باشد طبق  آنها گذشته  فعالیت  ازشروع  دو سال  حداقل  ذیربط که  موسسه  نمایندگان  فعالیت  خرید محل  براي  تسهیالت  اعطاي -  ح

 . نامه آئین این 2  ماده )ز(در بند   شرایط مندرج
 

ذخایر   درصد جمع  آنها از ده مجموع  که  شرطی  به  ایران  مرکزي  با تایید بیمه  از بورس  خارج  در شرکتهاي  گذاري سرمایه -ط 
 تجاوز نکند  ریاضی

 
 . بیمه  موسسه  درصد ذخایر فنی5حداکثر تا   استخدامی  هاي نامه آئین  طبق  مسکن  منظور تهیه  به  بیمه  موسسه  کارکنان  به  وام -  ي
 

۲٤۳  

 



 )(مختلط  و غیرزندگی  زندگی هاي در بیمه  همزمان  که  اي بیمه  موسسات  براي  ذخایر فنی  مجاز از محل  گذاري سرمایه -4  ماده
 کنند عبارتند از می  فعالیت

 
 .آنها  ذخایرریاضی  از محل  زندگی  هاي نامه شرایط بیمه  طبق  زندگی  هاي بیمه  گذاران بیمه  به  وام -  الف

 
 . یر فنیذخا  درصد جمع 20  حداقل  بانکی  هاي سپرده -  ب
 
. در  ذخایر فنی  درصد جمع  درصد و حداکثربیست  ده  حداقل  دولتی  یا بانکهاي  دولت  بوسیله  شده  تضمین  مشارکت  اوراق -  ج

مذکور   توانند حداقل می  بیمه  میسر نباشد، موسسات  شده  تعیین  حداقل میزان  بند به  در این  مندرج  مشارکت  خرید اوراق  صورتیکه
 .نمایند  تامین بانکی  را با سپرده

 
درصد  10باشد حداکثر تا   ذیربط منتشر شده  قانونی  با مجوز مراجع  که  خصوصی  توسط بانکهاي  شده  تضمین  مشارکت  اوراق -د 

 . بیمه  موسسه  ذخایر فنی
 
و دو   از سی  درصد و در مجموع پذیر از ده مایهسر  هر شرکت  براي  آن  میزان  که  بشرطی  در بورس  پذیرفته  شرکتهاي  سهام -ه 

 .تجاوز نکند  ذخایر فنی  درصد جمع

 
  درصد ذخایر فنی 10حداکثر تا  در بورس  شده  بهادار پذیرفته  و اوراق  مالی  تواند در سایر ابزارهاي می  بیمه  موسسه -  تبصره

 تجاوز نکند  بیمه  موسسه  درصد ذخایر فنی 32بند از   این  کل  جمع  کند مشروط بر اینکه  گذاري سرمایه

 
و در   آن  شده  تمام  درصد قیمت از بیست  در هر طرح  گذاري سرمایه  که  شرطی  به  ساختمانی  طرحهاي  در اجراي  مشارکت -و 

 .تجاوز نکند  ذخایر فنی  درصد جمع  و پنج  از بیست  مجموع

 
 .تجاوز نکند  ذخایر فنی  درصد جمع آنها از ده  مجموع  که  شرطی  به  بزرگ  شهرهاي  دودهدر مح  واقع  غیرمنقول  خرید اموال -ز 

 
  آنها گذشته  فعالیت  از شروع  دوسال  حداقل  ذیربط که  بیمه  موسسه  نمایندگان  به  فعالیت  خرید محل  براي  تسهیالت  اعطاي -  ح

  نامه آئین  ینا 2  ماده )در بند (ز  شرایط مندرج  باشد، طبق
 

  ذخایر فنی  درصد جمع  آنها از ده مجموع  که  شرطی  به  ایران  مرکزي  با تایید بیمه  از بورس  خارج  در شرکتهاي  گذاري سرمایه -ط 
 .تجاوز نکند

 
  موسسه  ذخایر فنی  رصد جمعد5حداکثر تا   استخدامی  هاي نامه آئین  طبق  مسکن  منظور تهیه  به  بیمه  موسسه  کارکنان  به  وام -  ي

  بیمه

۲٤٤  

 



 
خود را   ذخایر فنی  نامه آئین این 4  مفاد ماده  کنند، موظفند طبق می  فعالیت  اتکائی  هاي فقط در بیمه  که  اي بیمه  موسسات -5  ماده

 کنند  گذاري سرمایه

 
 ر نمایندخود منظو  گذاري توانند موارد زیر را جزء سرمایه می  بیمه  موسسات -6  ماده

 
 دارند  گر واگذارنده بیمه  نزد موسسات  اتکائی  بیمه  قراردادهاي  موجب  به  موسسات  این  که  هایی سپرده -  الف

 
  ذخایر مربوط به  درصد جمع  حداکثر تابیست  اتکائی  بیمه  معامالت  بابت  موسسات  این  به  گر واگذارنده بیمه  موسسات  بدهی -  ب

  معامالت  این
 
 غیرزندگی  هاي بیمه  درصد ذخایر فنی  حداکثر تا ده  غیرزندگی  هاي بیمه  قراردادهاي  بیمه  حق  بابت  گذاران بیمه  بدهی -  ج

 
  ذخایر فنی  درصد جمع  حداکثر تا بیست  دولتی  ها و موسسات وزارتخانه  بدهی -د 
 

  موسسات  ویژه  ارزش  مجازخواهد بود. بقیه  ویژه  ارزش %30حداکثر تا   بیمه  موسسه  تفعالی  مورد نیاز براي  خرید دارائیهاي -7  ماده
 .شود می  گذاري سرمایه5  الی 2مذکور در مواد   درصدهاي  با رعایت  بیمه

 
آنها   عملیات  مربوط به  هک  گذاري هایی وسرمایه  ذخایر فنی  به  دارند نسبت  از کشور فعالیت  در خارج  که  اي بیمه  موسسات -8  ماده

در   مقرراتی  ایرانی  بیمه  موسسه  فعالیت  محل  در کشور خارجی  خواهند بود در صورتیکه  فعالیت  محل  مقررات  ، تابع است  در خارج
 .خواهد بود  نامه آئین  این  مقررات  مربوط تابع  بیمه  باشد موسسه  موارد وجودنداشته  این

 
از   جداي  طور کامل  باید به  مستمري پرداخت  متضمن  هاي و یا بیمه  زندگی  هاي بیمه  مختلط، حسابهاي  بیمه  ساتدر موس -9  ماده

 شود  نگاهداري  غیرزندگی  هاي بیمه  حسابهاي

 
  سرمایه  از محل  شده  خریداري  ازاموال  یا قسمتی  خود تمام  نظارتی  از وظایف  بخشی  عنوان  تواند به می  ایران  مرکزي  بیمه -10  ماده

 .کند  بداند ارزشیابی  مقتضی  که  را در هر زمان بیمه  موسسات  قانونی  هاي و ذخایر و اندوخته  و ذخایر فنی

 
و  و ذخایر  و ذخایر فنی  سرمایه از محل  شده  انجام  گذاریهاي سرمایه  هر سال  مالی  مکلفند در صورتهاي  بیمه  موسسات -11  ماده

 کنند  ارسال  ایران  مرکزي  بیمه  به  مالی صورتهاي  و ضمیمه  تعیین  تفکیک  خود را به  قانونی  هاي اندوخته

 

 

۲٤٥  
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 -  آزاد تجاري در مناطق  بیمه  موسسات  و فعالیت  تاسیس  مقررات 2  ماده 2  تبصره  در اجراي  بیمه  شوراي عالی
دبیر   با حضور نماینده  که 3/4/1382 مورخ  ، درجلسه وزیران  هیات 8/6/79  مصوب  ایران  اسالمی  جمهوري  صنعتی

  آزاد جمهوري  در مناطق  حقیقی  اشخاص  به بیمه  نمایندگی  شد ضوابط اعطاي  آزاد تشکیل  مناطق  شورایعالی
 نمود  تصویب ذیل  بشرح  تبصره  و یک  ماده 6بر   را مشتمل  ایران  اسالمی

 

 : باشند  آزاد باید واجد شرایط ذیل  مناطق  بیمه  موسسات  نمایندگی  متقاضی  حقیقی  اشخاص -1  ماده

 بیمه  موسسه تشخیص  به  اي بیمه  فعالیتهاي  در زمینه  کافی  و تجربه  دیپلم  مدرك  حداقل  دارا بودن -  الف

 . ذکور ایرانی  اتباع  براي  دائم  معافیت  و یا داشتن  عمومی  وظیفه  خدمت  انجام -  ب
 .ذیربط  مراجع  گواهی  به  موثر کیفري  محکومیت  مواد مخدر و سابقه  اعتیاد به  عدم -  پ

  اي هسوء حرف  سوابق  و نداشتن  نادرستی  به  شهرت  عدم -  ت
 .کشور  آزاد و یا سایر مناطق  در مناطق  کار در سایر مشاغل  به  اشتغال  عدم -  ث

 باشد می  مستثنی  آموزشی  در دانشگاهها و موسسات  تدریس -  تبصره

 . ایران  مرکزي  بیمه  تخصصی  در آزمون  موفقیت -  ج
  موسسات  و فعالیت  تاسیس مقررات  و بارعایت  بیمه  و موسسه  وي  داد فیمابینقرار  آزاد تابع  در مناطق  نماینده  فعالیت  نحوه -2  ماده
 .مربوط خواهد بود  و مقررات  و سایر قوانین  صنعتی -  آزاد تجاري  درمناطق  بیمه

 :موارد زیرباشد  شامل  باید حداقل  قرارداد نمایندگی -3  ماده

 قرارداد  طرفین  ونشانی  مشخصات -  الف

  بیمه  وموسسه  نماینده  متقابل  و وظایف  حدوداختیارات -  ب
  اي بیمه  مختلف  هاي رشته  تفکیک  کارمزد به  نرخ -  پ
 قرارداد  مدت -  ت

و   بیمه  موسسه ,شدگان ، بیمه گذاران بیمه  و مطالبات  حقوق  و تضمین  منظور تامین  به  از نماینده  دریافتی  تضمین  ونوع  میزان -  ث
  نامه یا ذینفع بیمه

 اعتبار قرارداد  در مدت  بیمه  با سایر موسسات  انعقاد قرارداد نمایندگی  ممنوعیت -  ج

 قرارداد  یا فسخ  ، تعلیق فعالیت  موارد محدودنمودن -  چ

 : مورد تاکید قرار گیرد  موارد ذیل  بایستی  در قرارداد نمایندگی -  ح

  تابع  و بازاریابهاي  و یا قصور خود، کارکنان  از عمد، تقصیر، غفلت  ناشی  و یا غیرمستقیم  مستقیم  اتخسار  جبران  مسئول  نماینده -

۲٤٦  

 



دربرابر   بیمه  موسسه  مسئولیت  نافی  ماده  مفاد این  باشد. در هرحال می  قرارداد نمایندگی  موضوع  اي بیمه  با عملیات  در رابطه
 نخواهد بود  گذاران بیمه

  سوء علیه  تبلیغات  و نیز انجام  بیمه  و سایر نمایندگان  رسمی  ، دالالن بیمه  با موسسات  و ناسالم  مکارانه  باید از رقابت  بیمه  ندهنمای -
 خودداري نماید  بیمه  موسسات

  امضاء موسسه  منزله  به  اي سناد بیمها  ذیل  و امضاء نماینده  بوده  بیمه  موسسه  به  پرداخت  در حکم  نماینده  به  بیمه  حق  پرداخت -
 باشد می  بیمه

 باشد می  ایران  مرکزي  ، بیمه و نماینده  بیمه  موسسه  اختالف  به  رسیدگی  مرجع -

 خواهدبود  بر شرایط قرارداد حاکم  تصویب  مذکور از تاریخ  نماید، مقررات  وضع  جدیدي  مقررات  بیمه  شورایعالی  در صورتیکه -

  ایران  مرکزي  بیمه  آنرا به  رونوشت نسخه  ، یک بیمه  از انعقاد قرارداد نمایندگی  پس  حداکثر یکماه  است  مکلف  بیمه  موسسه -4  دهما
 .نماید  ارسال

  و تمدید آن  بوده  سال  سه اعتبار پروانه  صادر نماید. مدت  نمایندگی  خود پروانه  نمایندگان  براي  است  موظف  بیمه  موسسه -5  ماده
 .باشد  اعتبار قرارداد نمایندگی  تواند بیشتر از مدت نمی  نمایندگی  اعتبار پروانه  مدت  . در هر صورت است  بالمانع

و   تاسیس  مقررات  رعایت عدم   و همچنین  بیمه  موسسه  از سوي  مصوبه  در این  شده  ضوابط تعیین  رعایت  عدم  در صورت -6  ماده
یا   تعلیق  به  نسبت  است موظف  بیمه  ، موسسه  ایران مرکزي  بیمه اعالم  بنا به  نماینده  آزاد از طرف  در مناطق  بیمه  موسسات  لیتفعا

 .نماید  اقدام  قرارداد نماینده  فسخ

 

 

 

 49آیین نامه شماره 

 -  آزاد تجاري  در مناطق بیمه  موسسات  و فعالیت  تاسیس  مقررات 21  ماده  بند الف  در اجراي  بیمه  شوراي عالی
دبیر   با حضور نماینده  که3/4/1382  مورخ  درجلسه  وزیران  محترم  هیات  مصوب  ایران  اسالمی  جمهوري  صنعتی

 شد  آزاد تشکیل  مناطق  شورایعالی

 

  در جلسه  که  اي نمونه  خود رابراساس  مالی  حسابها و صورتهاي  فوق  مقررات  موضوع  بیمه  موسسات  نمود که  تصویب
 .نمایند  تنظیم است  رسیده  تصویب  به  بیمه  شورایعالی 20/12/1369 مورخ

 
 آزاد نیزخواهد گردید  در مناطق  شده  ثبت  بیمه  موسسات  مذکور شامل  در مصوبه  اصالح  هرگونه
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 50آیین نامه شماره 

 اي اي پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمهآیین نامه اعط

 

نامه وظیفه بررسی و تحقیق در مورد علت و مقدار  اي شخص حقوقی است که طبق این آیین  موسسه ارزیابی خسارت بیمه . 1ماده 
هاي مورد ادعا  خسارت یا خسارتگر طبق شرایط بیمه نامه و نیز مذاکره براي تعدیل و تسویه  خسارت و تشخیص میزان تعهد بیمه 

 .را به عهده دارد
نامه پروانه ارزیابی خسارت در یک  این آئین 3تواند به اشخاص حقیقی واجد شرایط مندرج در ماده  تبصره ـ بیمه مرکزي ایران می

 .نامه خواهند بود  رشته معین بدهد. اینگونه ارزیابان نیز مشمول ضوابط این آئین
ارزیابی خسارت منوط به آن است که بیمه مرکزي ایران اساسنامه آن را تأیید و موافقت کتبی خود را اعالم ثبت مؤسسه . 2ماده

 .نماید
 :اي، موسسین و شرکاء باید واجد شرایط زیر باشند  بیمه  براي دریافت پروانه ارزیابی خسارت در یک یا چند رشتۀ. 3ماده

 .ـ تابعیت دولت جمهوري اسالمی ایران1
قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و  64اشتن سوء پیشینه کیفري و سابقه ارتکاب یا معاونت در یکی از جرائم موضوع ماده ـ ند2

 .بیمه گري
 .ـ داشتن حسن شهرت و موفقیت در آزمون کتبی و شفاهی بیمه مرکزي ایران3
 .ـ داشتن حداقل مدرك تحصیلی لیسانس4
ساعت  40آمیز دورة آموزشی به مدت  اي به تشخیص بیمه مرکزي ایران یا طی موفقیت  ـ داشتن دو سال سابقه کار مفید بیمه5

 .نماید که برنامۀ آن را بیمه مرکزي ایران تهیه و اجرا می
 .ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر به تأیید مراجع ذیربط6
 .براي آقایان ـ انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه برگ معافیت دائم یا خرید خدمت وظیفه عمومی7

 .تبصره ـ اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل مؤسسه الزاماً از بین مؤسسین و شرکاء انتخاب خواهند شد
هاي بیمه، شرکتهاي  توانند عضو هیئت مدیره، مدیرعامل، یا کارمند شرکت موسسین و شرکاء موسسه ارزیابی خسارت نمی .4ماده 

 .اطی بوده یا نماینده یا کارگزار بیمه باشندنمایندگی یا کارگزاري بیمه و دفاتر ارتب
 .بندي خواهد کرد  بیمه مرکزي ایران مؤسسات ارزیابی خسارت را با توجه به توان تخصصی آنها رتبه. 5ماده 
یا مؤسسه ارزیابی خسارت براي دریافت پروانه فعالیت باید تضمینی بصورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا وثیقه ملکی  .6ماده 

گذار یا سایر   بیمه نامه مناسب و یا ترکیبی از موارد یاد شده بمنظور حسن انجام کار و تضمین حقوق شرکتهاي بیمه، بیمه
 .نماید نزد بیمه مرکزي ایران تودیع نماید اشخاص ذینفع به ترتیبی که بیمه مرکزي ایران متناسب با رتبه مؤسسه مشخص می

ظف است گزارش خود را به صورت مستدل و مستند که حداقل شامل موارد زیر باشد تهیه و موسسه ارزیابی خسارت مو. 7ماده 
 :گذار ارائه نماید  حسب مورد به شرکت بیمه و یا بیمه

اي که منجر به وقوع خسارت   ـ مشخصات کامل مکان، زمان و علت وقوع خسارت، مبلغ خسارت تحقق یافته و خطر یا حادثه1
 .شده است
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بین مبلغ  )گر و علت تفاوت (احتمالی  سارت با شرایط قرارداد بیمه و تعیین مبلغ خسارت قابل پرداخت توسط بیمهـ انطباق خ2
 .خسارت تحقق یافته و قابل پرداخت

 .گر   ـ امکان تحقق شرایط جانشینی و حدود خسارت قابل بازیافت توسط بیمه3
از طبقه اول آنان نباید هیچ گونه نفع  1اقارب نسبی و سببی درجه موسسه ارزیابی خسارت، مؤسسین و شرکاء همچنین  .8ماده 

 .مستقیم یا غیرمستقیم در خسارت تحت ارزیابی خود داشته باشند
در صورت تخلف مؤسسه ارزیابی خسارت از قوانین، مقررات و ضوابط مربوط و یا از دست دادن صالحیت الزم، بیمه .  9ماده 

 .ب هیئت عامل پروانه فعالیت آن را معلق یا لغو نمایدتواند با تصوی مرکزي ایران می
هاي بیمه مجاز به استفاده از خدمات مؤسسات و اشخاصی که داراي پروانه ارزیابی خسارت  شرکت 1383از اول تیر ماه  .10ماده 

 .باشند  از بیمه مرکزي ایران نیستند براي امر ارزیابی خسارت نمی
المللی فعالیت   اند و بصورت بین  بر ارزیابی خسارت که در خارج از ایران به ثبت رسیدهتبصره ـ آن دسته از مؤسسات معت

 .نمایند از شمول این ماده مستثنی هستند می
 50/1آیین نامه شماره 

 ‹‹اي  مکمل آیین نامه اعطاي پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه››
تصویب نمود  18/12/1383گري، در جلسه مورخ   تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17ماده  5شوراي عالی بیمه در اجراي بند 

 :اي به شرح زیر اصالح شود  آیین نامه اعطاي پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه
 :به شرح زیر اصالح شود 50آیین نامه شماره  3ماده  5بند  -1
داشتن دو سال سابقه کار مفید بیمه اي به تشخیص بیمه مرکزي ایران یا دو سال سابقه کار مفید در تعیین و کارشناسی  .5

 .ساعت 40خسارت و طی موفقیت آمیز دوره آموزشی به مدت 
 )به شرح زیر اصالح شود. (تبصره ماده به قوت خود باقی است 10ماده  -2

هاي بیمه مجاز به استفاده از خدمات مؤسسات و اشخاصی که داراي پروانه ارزیابی خسارت   تشرک 1383از اول تیر ماه  -10ماده 
  از بیمه مرکزي ایران نیستند براي امر ارزیابی خسارت نمی باشند اما استفاده از کارشناسان شرکت و یا متخصصین فنی در رشته

 .هاي مختلف براي برآورد میزان خسارت بالمانع است
 50/2شماره آیین نامه 

 ‹‹اي  مکمل آیین نامه اعطاي پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه››
 تصویب نمود 9/12/1384گري در جلسه مورخ  قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17ماده  5شوراي عالی بیمه در اجراي بند 

: 
 .نوشته شود» سفته با ضامن معتبر«عبارت » نامه مناسب بیمه«به جاي عبارت  50آیین نامه شماره  6در ماده 

 50/3آیین نامه شماره 
 اي مکمل آیین نامه اعطاي پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه

ي، در جلسه مورخ گر قانون تأسیس بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران و بیمه 17پنج ماده  شوراي عالی بیمه در اجراي بند
اعطاي پروانه و نحوه «نامه مصوب شوراي عالی بیمه و اصالحات بعدي آن را با عنوان آیین )50نامه شماره (آیین 17/1/1390

نامه شماره آیین - )50نامه شماره ( به شرح زیر اصالح و به عنوان مکمل شماره سه آیین» ايفعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه
 :تصویب نمود 3/50

 :شودنامه به شرح زیر اضافه میآیین )3ماده ( )3یک تبصره به ذیل بند ( -اول
بیمه اتومبیل و حداقل هفت سال در  هاي هاي خسارت رشتهبازنشستگان صنعت بیمه که حداقل پنج سال در بخش :تبصره
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ده باشند، همچنین مدیر عامل آن دسته از هاي بیمه موردتقاضا به صورت مستمر خدمت نموهاي خسارت سایر رشتهبخش
اند به تشخیص بیمه مرکزي ج.ا.ایران از نامه در ایران به ثبت رسیدهمؤسسات ارزیابی خسارت که قبل از تاریخ تصویب این آیین

مدت سه سال  هاي مزبور معاف هستند. استفاده از مزایاي این تبصره براي افراد مشمول، به صورت آزمایشی بهآزمون کتبی رشته
 .امکان پذیر خواهد بود

و » هاي نمایندگیشرکت»بعد از عبارت » و سایر مؤسسات ارزیابی خسارت» نامه با اضافه نمودن عبارتآیین )4ماده ( -دوم
 :شودداخل پرانتز براي تعیین نوع نماینده و کارگزار بیمه، به شرح زیر اصالح می» حقیقی«همچنین اضافه نمودن عبارت 

-هاي بیمه، شرکتتوانند عضو هیئت مدیره، مدیر عامل یا کارمند شرکتمؤسسین و شرکاء مؤسسه ارزیابی خسارت نمی -4ده ما
یا کارگزار بیمه  )هاي نمایندگی و سایر مؤسسات ارزیابی خسارت یا شرکت کارگزاري بیمه و دفاتر ارتباطی بوده یا نماینده (حقیقی

 .باشند )(حقیقی
 :شودبه شرح زیر اصالح می» نامه مناسب یا بیمه«نامه با اضافه نمودن عبارت آیین )6ماده ( -سوم
نامه نامه مناسب یا تضمینی به صورت وجه نقد یا ضمانتمؤسسه ارزیابی خسارت براي دریافت پروانه فعالیت باید بیمه  -6ماده 

هاي یاد شده به منظور حسن انجام کار و تضمین حقوق شرکت بانکی یا وثیقه ملکی یا سفته با ضامن معتبر و یا ترکیبی از موارد
نماید، نزد بیمه نفع به ترتیبی که بیمه مرکزي ج.ا.ایران متناسب با رتبه مؤسسه مشخص میگذار یا سایر اشخاص ذيبیمه، بیمه

 .مرکزي ج.ا.ایران تودیع نماید
 :شود، به شرح زیر اصالح می)تبصره 4اظ تبصره مصوب قبلی جمعاً با اضافه نمودن سه تبصره به ذیل آن (با لح )10ماده ( -چهارم
اند در فرآیند ارزیابی خسارت، صرفاً از خدمات مؤسسات و اشخاصی که هاي بیمه مؤظفشرکت 1390از اول مهر ماه  -10ماده 

 .داراي پروانه فعالیت از بیمه مرکزي ج.ا.ایران هستند، استفاده نمایند
هاي بیمه با ارایه فهرست اسامی و اطالعات کارشناسان مزبور به صورت ساالنه از از کارشناسان خسارت شرکتاستفاده : 1تبصره 

 .هاي بیمه و تأیید بیمه مرکزي ج.ا.ایران بالمانع استسوي شرکت
خسارت داراي  هاي بیمه موقتی بوده و پس از تکمیل ظرفیت کارشناسان ارزیابیاستفاده از کارشناسان خسارت شرکت :2تبصره 

هاي بیمه شود، استفاده از کارشناسان خسارت شرکتاي که از سوي بیمه مرکزي اعالم میهاي بیمهپروانه فعالیت به تفکیک رشته
 .براي ارزیابی خسارت، با تأیید شوراي عالی بیمه متوقف خواهد شد

المللی فعالیت  اند و به صورت بینایران به ثبت رسیدهآن دسته از مؤسسات معتبر ارزیابی خسارت که در خارج از کشور : 3تبصره 
 .نمایند، از شمول این ماده مستثنی هستندمی

نامه و دستورالعمل بیمه مرکزي ج. ا. ایران، توانند در چارچوب این آیینمؤسسات داراي پروانه فعالیت ارزیابی خسارت می: 4تبصره 
  .یندمجوز تأسیس شعبه در خارج از کشور را اخذ نما

 
 50/4آیین نامه شماره 

 اي مکمل آیین نامه اعطاي پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه

آیین  10، ماده 1391/08/30گري در جلسه مورخ  قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17عالی بیمه در اجراي ماده   شوراي

آیین را به شرح زیر اصالح و به عنوان  "اي فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمهنامه اعطاي پروانه و نحوه  آیین" 50نامه شماره 

 نامه مذکور تصویب نمود:  و مکمل آیین  50/4نامه 

۲٥۰  

 



اند در فرآیند ارزیابی خسارت، صرفاً از  هاي بیمه موظفمرکزي ج.ا.ایران اعالم خواهد کرد، شرکت  از تاریخی که بیمه -10ماده  «

 .خدمات مؤسسات و اشخاصی که داراي پروانه فعالیت از بیمه مرکزي ج.ا.ایران هستند، استفاده نمایند

 

 51آیین نامه شماره 

آیین نامه ، 18/9/1382گري، در جلسه مورخ   قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17ماده  3شوراي عالی بیمه بر اساس بند 
 قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی را در هفده ماده و سه تبصره به شرح زیر تصویب نمود

 

هاي اقتصادي در قبال ارائه کاال و  ظرفیت بدهی یک مشتري است که از طرف بنگاه» اعتبار«در این آیین نامه منظور از . 1ماده 
بانک مرکزي را دارند به صورت تسهیالت مالی در اختیار مشتریان قرار  خدمات یا بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباري که مجوز

 .گیرند ها در معرض ریسک عدم بازپرداخت قرار می گرفته ومطالبات ناشی از این فعالیت

 
خاص نامه به صورت گروهی و فقط با اش  هاي بیمه موظفند قراردادهاي بیمه اعتبار را در چارچوب ضوابط این آیین شرکت. 2ماده 

هاي اقتصادي آنها متضمن ریسک عدم بازپرداخت مطالبات ناشی از اعتبارات  مشروط به اینکه فعالیت 1حقوقی مذکور در مادة 
 .اعطایی آنها باشد، منعقد نمایند

 
 ودش نامه تنظیم می هاي بیمه در چارچوب ضوابط این آیین  تبصره: شرایط عمومی و خصوصی بیمه اعتبار توسط هر یک از شرکت

 
 گذار را مکلف به انجام موارد زیر نمایند هاي بیمه باید در قراردادهاي بیمه اعتبار بیمه شرکت. 3ماده 

 
قبل از اعطاي اعتبار، سابقه و وضعیت مالی اعتبارگیرنده را ارزیابی و از توانایی مالی و حسن سابقه وي در بازپرداخت اعتبار  - 1-3

 .اعطایی اطمینان حاصل نمایند

 
از هر اعتبارگیرنده حداقل معادل صد و بیست درصد مجموع اعتبار اعطایی و کارمزد متعلقه تضمین معتبر یا وثیقه اخذ  - 2-3

 .نموده و یا حسب مورد، موضوع مورد معامله را در رهن یا مالکیت خود نگه دارند

 
گان آن بخش، تقاضاي بیمه نماید . تقاضاي بیمه براي مجموع اعتبار اعطایی در بخش خاصی از فعالیت و تمام اعتبار گیرند 3-3
 .شود که تعداد اعتبارات اعطایی در طول یک سال بیش از بیست و پنج مورد باشد گذار در صورتی پذیرفته می 

 
در مورد فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک، حداقل بیست درصد ارزش موضوع مورد معامله را به صورت نقدي از اعتبار  4-3

۲٥۱  

 



 .یرنده دریافت نمایدگ

 
 .در قراردادهاي گروهی فروش اقساطی تعداد دفعات فروش در هر سال نباید کمتر از بیست و پنج مورد باشد 5-3

 
حداکثر تعهد شرکت بیمه معادل هفتاد و پنج درصد مجموع اعتبار اعطایی و کارمزد متعلقه خواهد بود و بیست و پنج  .4ماده 

 ل بیمه نخواهد بودگذار قاب درصد سهم بیمه 

 
تبصره :در مواردي که وثیقه ملکی یا سند ملکی و یا اسناد مالی تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزي در رهن بیمه گذار قرار 

 گیرد سهم بیمه گذار از خسارت تا پانزده درصد قابل کاهش است

 .داخت آنها بیش ازپنج سال نباشدگیرد که دوره بازپر نامه قرار می  اعتباراتی مشمول این آیین. 5ماده 

 
گذار   در صورتی که اعتبارگیرنده تا سی روز بعد از سررسید پرداخت بدهی یا هر قسط، وجه آن را پرداخت نکند بیمه .6ماده 

 .موظف است با ارسال تذکر کتبی وجه پرداخت نشده را مطالبه نماید

 
  بعد از سر رسید، تمام یا بخشی از مطالبات مربوط را پرداخت نکند بیمهدر صورتی که اعتبار گیرنده ظرف مدت سه ماه . 7ماده 

 .گذار موظف است ظرف پانزده روز پس از انقضاي مدت مذکور، به صورت مکتوب و مستند به شرکت بیمه اعالم خسارت نماید

 
ه به اعتبار گیرنده یا ضامن وي تواند جهت بازیافت خسارت پرداخت شد شرکت بیمه پس از قبول یا پرداخت خسارت می. 8ماده 

هاي اخذ شده و یا وثایق مربوط را در اختیار شرکت بیمه قرار دهد و حقوق خود  گذار موظف است تمام تضمین مراجعه نماید. بیمه
ا به نسبت به استفاده از آنها را به شرکت بیمه منتقل نماید. شرکت بیمه موظف است پس از تامین مطالبات خود مابه التفاوت ر

 .بیمه گذار مسترد کند

 
چنانچه به دلیل وقایعی نظیر جنگ ، شورش ، بحران اقتصادي ، بالیاي طبیعی و یا شرایط فورس ماژور، بخش قابل  .9ماده 

گر تعهدي نسبت به جبران   نتوانند بدهی یا قسط خود را بپردازند، بیمه )توجهی از اعتبار گیرندگان (به تشخیص شوراي عالی بیمه
 .خسارت نخواهد داشت

 
بیمه اعتبار فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک براي مواردي مجاز است که موضوع فروش یا اجاره به اندازه ارزش  .10ماده 

 .کند قرار گیرد هاي رایج براي حوادثی که آن را تهدید می شش بیمه روز آن و براي طول دوره بازپرداخت اقساط یا اجاره، تحت پو

 
توانند نسبت به عرضه این بیمه اقدام نمایند لیکن صدور این بیمه نامه صرفاً در شعب  نمایندگان و کارگزاران بیمه می .11ماده 

 .شرکت بیمه انجام خواهد شد

 
هد شد و در صورتی که حداقل یک ماه قبل از خاتمه قرارداد هر یک از قرارداد بیمه براي مدت یک سال منعقد خوا .12ماده 

۲٥۲  

 



 .طرفین عدم تمایل خود را به تمدید قرارداد اعالم نکنند قرارداد براي سال بعد با همان شرایط تمدید خواهد شد

 
 .نمایند هر یک از طرفین قرارداد بیمه می توانند با اخطار کتبی سی روزه نسبت به فسخ آن اقدام. 13ماده 

 
سقف پوشش بیمه براي هر یک از اعتبار گیرندگان حقیقی پانصد میلیون ریال و براي هر یک اعتبار گیرندگان حقوقی  .14ماده 

گذار در هر قرارداد با رعایت حداکثر ظرفیت  سه میلیارد ریال خواهد بود. در هر حال سقف تعهد شرکت بیمه در مقابل بیمه 
 .اسنامه شرکت بیمه نباید از سیصد میلیارد ریال بیشتر باشدنگهداري ریسک براساس اس

 
اي را براي اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب با شاخص قیمت  تواند هر سال سقف پوشش بیمه  تبصره: بیمه مرکزي ایران می

 .خرده فروشی افزایش دهد

 
 :خت اعتبار به ترتیب زیر استحداقل نرخ حق بیمه این نوع بیمه برحسب نوع تضمین و مدت بازپردا. 15ماده 

 
گذار است و مدت بازپرداخت حداکثر یک   اعتبارهایی که براي تضمین آنها وثیقه اخذ شده یا مورد معامله در مالکیت بیمه )الف

در  سال است پنج در هزار مجموع اعتبار و سود متعلقه و چنانچه مدت بازپرداخت بیشتر از یک سال باشد به ازاي هر ماه، یک دهم
 .هزار به حداقل نرخ اضافه می شود

 
اعتبارهایی که براي تضمین آنها چک و سفته اخذ شده است و مدت بازپرداخت حداکثر یک سال است هفت و نیم در هزار  )ب

نرخ مجموع اعتبار و سود متعلقه و چنانچه مدت بازپرداخت بیشتر از یک سال باشد به ازاي هر ماه، یک و نیم در هزار به حداقل 
 .شود اضافه می

 
هاي بیمه موظفند فهرست اعتبار گیرندگان بدحساب را به بیمه مرکزي ایران گزارش نمایند تا در اختیار سایر  شرکت. 16ماده 

 .هاي بیمه قرار گیرد شرکت

 
 .کارمزد اتکایی اجباري قراردادهاي گروهی بیمه اعتبار پنج درصد خواهد بود. 17ماده 

 
 1/51آیین نامه شماره 

 
 نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی  مکمل آیین

تصویب  14/11/1382گري، در جلسه مورخ  قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه  17ماده  3عالی بیمه براساس بند  شوراي
 :نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی به شرح زیر اصالح شود  آئین 14نمود تبصره، ذیل ماده 

اي را براي اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب با شاخص قیمت   تواند هر سال سقف پوشش بیمه ـ بیمه مرکزي ایران می تبصره»
هاي بیمه براي ارائه بیمه با پوشش بیشتر از سقف مقرر در این ماده  فروشی افزایش دهد و یا با تقاضاي هر یک از شرکت  خرده

۲٥۳  

 



  .موافقت کند

 
 2/51آیین نامه شماره 

 
 ل آیین نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلیمکم

تصویب نمود  29/9/1384گري در جلسه مورخ  قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17ماده  3شوراي عالی بیمه بر اساس بند 
 :به شرح زیر اصالح شود )51آیین نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی (شماره  4و ماده  3-3، بند  2ماده 

شرکتهاي بیمه موظفند قراردادهاي بیمه اعتبار را در چارچوب ضوابط این آیین نامه به صورت گروهی و فقط با اشخاص . 2ماده 
 :زیر منعقد نمایند

بانکها و مؤسسات اعتباري و سایر اشخاص حقوقی ارائه کننده خدمات مالی و عملیات شبه بانکی (مانند عرضه و تقاضاي وجوه  .1
مشروط بر آن که براي فعالیت خود  )دریافت سپرده و ودیعه و موارد مشابه، اعطاي وام و تسهیالت و صدور کارت اعتباريو اعتبار، 

 .از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مجوز این فعالیتها را گرفته باشند

 .فروشند بنگاه هاي اقتصادي که کاال را به صورت غیر نقدي می .2

ابسته به دولت و یا نهادهاي عمومی غیر دولتی که بر اساس ضوابط مربوط مجاز به اعطاي وام و تسهیالت مؤسسات دولتی یا و .3
 .به سایر اشخاص هستند

در موارد خاص تا زمانی که مقرراتی از سوي مراجع ذي ربط ابالغ نشده است انعقاد قرارداد بیمه اعتبار با اخذ مجوز کتبی  : تبصره
 .مکان پذیر استاز بیمه مرکزي ایران ا

ـ براي مجموع اعتبار اعطایی در بخش خاصی از فعالیت و تمام اعتبار گیرندگان آن بخش تقاضاي بیمه نماید، تقاضاي 3-3بند 
شود که تعداد اعتبار گیرندگان وي در طول یک سال بیش از بیست و پنج شخص حقیقی و یا  گزار در صورتی پذیرفته می  بیمه

  .حقوقی باشد

درصد بقیه بر عهده بیمه گذار  25درصد مبلغ آن خواهد بود و جبران  75گر در مورد هر قسط معادل   حداکثر تعهد بیمه. 4ماده 
 .باشد می

   در مواردي که سند ملکی یا اسناد مالی تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران در رهن بیمه :تبصره
 .گزار از هر خسارت تا پانزده درصد قابل کاهش استگزار قرار گیرد سهم بیمه 

 
 
 

 2/51نامه شماره  آیین

 نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی اصالح آیین

 
اصالح  4/6/1387گري، در جلسه مورخ  قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17ماده  3بیمه در اجراي بند  عالی شوراي

 :اعتبار داخلی را به شرح زیر تصویب نمود نامه قرارداد گروهی بیمه¬آئین

۲٥٤  

 



 :به شرح زیر اصالح شود 11ماده  )نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی¬آئین ) 51نامه شماره ¬در آئین

توانند نسبت به عرضۀ این بیمه اقدام نمایند. عالوه بر این، شرکت بیمه مجاز است به نماینده ¬نمایندگان و کارگزاران بیمه می
 نامه اعتبار، هزینه صدور بپردازد.¬راي مجوز صدور بیمهدا

 

 

 52آیین نامه شماره 

  حمل  متصدیان  مسئولیت قرارداد بیمه  گري و بیمه  ایران  مرکزي  بیمه  تأسیس  قانون 17  ماده 3بند   در اجراي  بیمه  عالی  شوراي
 نمود  تصویب23/10/1382مورخ   زیر در جلسه  شرح  را به  تبصره 3و   ماده 13بر   مشتمل  داخلی

 

  داخلی  و نقل  حمل  متصدیان  مسئولیت  قرارداد بیمه
 

 ......... قرارداد  شماره

 
 
 

 ونقل  حمل  و شرکت  طرف  ازیک )گر بیمه  عنوان  ............... (به  بیمه  سهامی  شرکت  قرارداد بین  این

 
 ........................................... ………................  نشانی  ................................. بهداخلی..... 

 
 : شود زیر منعقد می  شرح  به 1316  سال  مصوب  بیمه  قانون  دیگر با رعایت  ازطرف )گذار بیمه  عنوان  به(

 
 قرارداد  موضوع :1 ماده

 
  ،که صادره  هاي استناد بارنامه کاال به  و یا صاحبان  کنندگان  ارسال  گذار درقبال بیمه  مسئولیت  از بیمه  است  عبارتقرارداد   موضوع

 . شود  ها شناخته  آن  جبران  مسئول  ونقل  حمل  متصدي عنوان  گذار به و بیمه  قرارداد بوده  در این  شده  بیمه  خطرات  از تحقق  ناشی

 
 گر بیمه  تعهدات  و خاتمه  روعش :2 ماده

 
  در بارنامه  در مقصد مندرج تخلیه  با شروع  کاال در مبدأ، آغاز و همزمان  بارگیري  از تکمیل  قرارداد پس  این  گر تحت بیمه  تعهدات
  .یابد می  خاتمه

۲٥٥  

 



 
 گر تعهد بیمه  حدود و میزان :3 ماده

 
  متعهد جبران 8  در ماده مندرج  شرح  گذار به بیمه  و تعهدات  وظایف  کلیه  انجام  قرارداد و مشروط به  شرایط این  گر طبق بیمه

 : گذار باشد بیمه  عهده  به  آن  جبران  وارد ومسئولیت  مورد حمل  محموالت  زیر به  حوادث  وقوع  درنتیجه  که  است  خسارتهایی

 
 .  ثابت  با شیی و یا برخورد کاال  نقلیه  وسیله  و واژگونی  ـ تصادف3ـ1

 
 .. نقلیه  وسیله  از روي  شدن  کاال در اثر پرتاب  وارد به  ـ خسارتهاي3ـ2

 
  نقلیه  و انفجار وسیله  ، صاعقه سوزي  ـ آتش3ـ3
 
 .  نقلیه  با وسیله  محموله  کلی  ـ سرقت3ـ4

 
 :زیر نیز خواهد بود  يها  هزینه  خود متعهد جبران  درصد تعهدات  تا بیست  گر درمجموع : بیمه تبصره

 
در تعهد   آن  زیان  جبران  که  حوادثی از وقوع  پس  خسارت  از توسعه  کاال و جلوگیري  نجات  جهت  و متعارف  الزم  هاي  ـ هزینه1

 .گر باشد بیمه

 
 . باشد  شده  ثبت  قضایی  رمراجعد  شده  بیمه  در ارتباط با خطرات  متعارف  صورت  به  گذار که  از بیمه  و دفاع  دادرسی  ـ هزینه2

 
  استثنائات: 4ماده

 
گر  باشد در تعهد بیمه  واردآمده  مورد حمل  کاالي  زیر به  عوامل  در نتیجه  و یا غیرمستقیم  طور مستقیم  به  که  خسارتهایی  جبران
 : نیست

 
  و یا کمک  ، راننده) وي  ونمایندگان  کارکنان  گذار (شامل بیمه  عمد یا مجرمانه  عمل  و هرنوع  در امانت  اسناد و خیانت  ـ جعل4ـ1

 .  نقلیه  وسیله  راننده

 
 . ، آتشفشان ، زلزله ، طوفان مانند سیل  طبیعی  ـ حوادث4ـ2
 
 .  ، بلوا، ضبط و مصادره ، اعتصاب ، شورش ـ جنگ4ـ3

 
 .  اي هسته  وانفعاالت رادیواکتیو و فعل  ـ تشعشعات4ـ4

۲٥٦  

 



 
 . کاالها  و یا خودسوزي  ذاتی  بـ عی4ـ5

 
 .کاال در بازار  ارزش  و کاهش  النفع و عدم  غیرمستقیم  خسارت  ـ هرگونه4ـ6

 
 . و غیرمجاز  قاچاق  کاالهاي  ـ حمل4ـ7

 
 .  و بارگیري  تخلیه  هنگام  ـ خسارت4ـ8

 
 .  نامه گواهی  نوع  به  باتوجه  نقلیه  وسیله  رانندگی  براي  راننده  صالحیت  ـ عدم4ـ9

 
 . باشد )3(  مذکور در ماده  خطرات  از تحقق  ناشی  که  ، مگر این ، آبدیدگی ، روندگی ـ ریزش4ـ10

 
 .  محموله  وزن  طبیعی  ـ کاهش4ـ11

 
 .  در امانت  از خیانت  ناشی  سرقت  و یا هرنوع  از محموله  قسمتی  ـ سرقت4ـ12

 
 . کاال  ـ فقدان4ـ13

 
 . گر  بیمه  قبلی  جز با موافقت  حمل  وسیلهـ تغییر 4ـ14

 
 .کاال  بندي  و بسته  عالمت  وارده به  ـ خسارت4ـ15

 
 . خواهد بود پوشش  قابل  اضافی  بیمه  حق  پرداخت  مشروط به  و آبدیدگی  و بارگیري  از تخلیه  ناشی  :خسارت تبصره

 
  بیمه  حق  نرخ :5 ماده 

 
 در هزار ارزش محموله 5/0براي محموله هاي تا ارزش پنجاه میلیون ریال معادل  )مه (حمل نرخ حق بیمه هر بارنا -1-5

 
  پنجاه  مازاد مبلغ  به  در هزارنسبت 2/0باشد   ریال  میلیون  از پنجاه  بیش  آن  محموله  ارزش  که  هایی  بارنامه  بیمه  حق  نرخ -2-5

 . شود می اضافه 5ـ1بند   بیمه  حق  مبلغ  و به  شده  محاسبه  ریال  میلیون

 
را   ساختمانی  و یا سایر مصالح و سیمان  ،گچ معدنی  هاي  ، سنگ ، علوفه ، غالت آالت  گذار منحصرا آهن  بیمه  که  در مواردي _5 _3
 .یابد می تقلیل  نصف  به  بیمه  حق  نماید نرخ می  حمل  فله  صورت  به

۲٥۷  

 



 
  سپرده  گر بپردازد. این  بیمه  به  بیمه  حق  سپرده  عنوان  به  ............... ریال  قرارداد مبلغ  شروع  ریخدر تا  گذار متعهد است بیمه -4-5

 .خواهد ماند  گر باقی قرارداد نزد بیمه  تا پایان

 
را   است  آن  پرداخت  به  رداد ملزمقرا در ارتباط با این  و یا مقررات  قوانین  طبق  که  و یا عوارضی  مالیات  است  گذار موظف بیمه - 5-5

 .نماید  گر پرداخت بیمه به  متعلقه  بیمه  بر حق  و عالوه  در هر مورد محاسبه

 
  در منافع  مشارکت :6 ماده

 
  ریافتید  بیمه  حق  به  و معوق  پرداختی هاي  خسارت  مجموع  نسبت  شود که  قرارداد مشخص  یکساله  هر دوره  در پایان  که  درصورتی

  در منافع  مشارکت  عنوان  قرارداد را به  آن  بیمه  درصد حق 10 تواند حداکثر معادل گر می بیمه  درصد است  هر قرار داد کمتر از پنجاه
 نماید  گذار پرداخت بیمه  به

 
 گذار  بیمه  سهم  خسارت :7 ماده

 
کاال   صاحب  به  وباید توسط وي  گذار است بیمه  عهده  به  ارتدرصد خس  بیست  جبران  محموله  کلی  از سرقت  ناشی  در خسارت

 گردد  پرداخت

 
 گذار بیمه  تعهدات :8 ماده

 
 :  گذار متعهد است بیمه

 
خود را   و مسئولیت  صادر نموده  وترابري  راه  وزارت  داخلی  اي جاده  بارنامه ) نمره  (پشت  مسلسل  صورت  به  محموالت  کلیه  براي 8ـ1

 . نماید  قرارداد، بیمه  شرایط این  مذکوررا تحت  محموالت  و یا صاحبان  کننده  ارسال  در قبال

 
صادر  )گذار بیمه)  وي  بنام  بارنامه دریافت  براي  کشور را که  ونقل  ها و حمل پایانه  سازمان  حواله ) از تصویر (کپی  نسخه  یک 8ـ2

 . نماید  گر تحویل بیمه  به  صدورحواله  روز بعد از تاریخ  و حداکثر تا پنج  گردد همواره می

 
تا   بیمه  حق  ، میزان محموله  وارزش  ، مبدأ، مقصد، نوع سریال  هر روز را با ذکر شماره  طی  صادره  هاي  بارنامه  کلیه  فهرست 8ـ3

  را ظرف  صادره  هاي بارنامه  مربوط به  بیمه  و حق  گر اعالم  بیمه  روز بعد به اداري  روز و حداکثر در آغاز وقت  همان  اداري  وقت  پایان
  مشخصات  اعالم به  بند نسبت  مقرر در این  مهلت  گذار تا پایان  بیمه  نمایند. چنانچه  گر پرداخت  بیمه  به  هر هفته از پایان  روز پس 3

  احتمالی  خسارت  گر متعهد جبران  نپردازد بیمه  شده تعیین  مدت  مربوط را ظرف  بیمه  نکند و یا حق  اقدام  صادره  هاي  بارنامه
 .نخواهد بود

۲٥۸  

 



 
 . کند  درج  را در بارنامه  بیمه  حق  و میزان  محموله  ارزش 8ـ4

 
 . نماید  و خودروها را کنترل  انندگانر  مدارك  با صدور بارنامه  زمان  هم 8ـ5

 
و   سکونت  محل  ، نشانی گواهینامه کار، شماره  دفترچه  ، شماره خانوادگی  و نام  نام  شامل  راننده  بار، مشخصات  حواله  در ذیل 8ـ6

 . نماید  را درج  وي  تلفن  شماره

 
  نماید، اطالعات  گر درخواست بیمه که  و هر زمان  نموده  نزد خود نگهداري  سال  تا یک  مورد نظر را حداقل  هاي  بارنامه  سوابق 8ـ7

 . قرار دهد  مورد نیاز را دراختیار وي

 
  عمل  گر به بیمه  و منافع  و حفظ حقوق  محموله  به  آورد، نسبت می  عمل  خود به  عرفا از منافع  هر کس  را که  الزم  هاي  مراقبت 8ـ8

  حمل  متعارف  زمان  در مدت  داخلی  و نقل  حمل  و مقررات  قوانین  ، بارعایت مجاز و متعارف  را در مسیرهاي  د حملمور  آورد و کاالي
 .مقصدبرساند  و به

 
 : نماید  موارد زیر را رعایت  حادثه  وقوع  درصورت 8ـ9

 
  گر اطالع بیمه  شعبه  ترین  و نزدیک  اولین به  طور کتبی  به  اطالع  روز بعد از تاریخ  و حداکثر تا پنج  فرصت  را در اولین  مراتب 8ـ9ـ1

 . دهد

 
 نکند  گرقبول بیمه  موافقت  جلب  ، بدون  و خسارت  حادثه  به  را نسبت  مسئولیتی  گونه هیچ 8ـ9ـ2

 
کاال و   نجات  براي  که  و تغییراتی  نیاورد مگراقدامات  عمل  به  خسارت  در وضعیت  گر، تغییري بیمه  و موافقت  اطالع  بدون 8ـ9ـ3

 . شود  و عرفا باید انجام  است ضروري  خسارت  از توسعه  جلوگیري

 
مذکور را   قرارداد سریعا اوراق  این  پوشش  تحت مسئولیت  درخصوص  از دادگاه  و احضاریه  اظهارنامه  هرگونه  دریافت  در صورت 8ـ9ـ4

 . نماید گر ارائه  بیمه  به  اطالع  جهت

 
 . نماید  گر تسلیم بیمه  به  وقت  و دراسرع  زیر را تهیه  اسناد و مدارك  اصل 8ـ10

 
 .  حادثه  وقوع  محل  انتظامی  مقامات  گزارش 8ـ10ـ1

 
 .  محموله  تمشخصا  و صورت  بارنامه 8ـ10ـ2

 

۲٥۹  

 



 . باشد  محموله ارزش  بر تعیین  دال  که  دیگري  قانونی  مدارك  یا هرگونه  فاکتور خرید محموله 8ـ10ـ3

 
 . باشد  شده  اعالم  وي  به  مدعی  ازطرف  که  خسارتی  ادعاي  هرگونه 8ـ10ـ4

 
با   در رابطه  هر نحوي  و یا به  مؤثر بوده خسارت  ا میزانگذار و ی بیمه  مسئولیت  تشخیص  براي  که  دیگري  مدرك  هرگونه 8ـ10ـ5

 .گر باشد ، مورد نیاز بیمه خسارت

 
  جانشینی  حق :9 ماده

 
  که  یا اشخاصی  شخص  داردبه  و حق  گذار بوده بیمه  کند جانشین می  یا پرداخت  را قبول  وارده  خسارت  که  گر در حدودي بیمه

 .نماید حق  و استیفاي  باشند مراجعه  داشته  در بروز خسارت  منفرد یا مشترك  مسئولیت

 
 . نخواهد شد گذار اعمال بیمه  از تقصیر رانندگان  ناشی  غیرعمدي  هاي  در مورد خسارت  جانشینی  : حق تبصره

 
  گوناگون  مقررات :10 ماده

 
بازدید و برآورد   جهت  کارشناس اعزام  تواند براي گر می مهگذار شود بی بیمه  مسئولیت  موجب  که  اي حادثه  وقوع  ـ درصورت10ـ1

 . نماید  اقدام  خسارت

 
جزو   (که  صادره  هاي  ازبارنامه  ناشی  هاي  با مسؤولیت  گذار در رابطه بیمه  علیه  که  حقوقی  دعاوي  تواند در تمام گر می ـ بیمه10ـ2

و در   گذار دفاع مورد نظر خود از بیمه  شود، توسط وکیل می  مطرح قضایی  در مراجع )باشد قرارداد می  این  پوشش  تحت  مسئولیت
  گذار به منظوربیمه بدین .نماید  توافق  دیده  یا با زیان  اقدام  خسارت  پرداخت  به  ، نسبت از دادگاه  بداندخارج  مصلحت  که  مواردي
 .دهد می  توکیل  با حق  کالتگر و مورد نظر بیمه  وکیل  قرارداد به  این  موجب

 
  گذار تعهدات بیمه  دایربر محکومیت  قطعی  و یا صدور حکم  الزم  مدارك  از دریافت  روز پس 20  ظرف  است  گر موظف  ـ بیمه10ـ3

 . خود را ایفا نماید

 
در مبدأ   مشابه  کاالي  ، ارزش قیمتی ینچن  گردد و درغیاب می  درمبدأ محاسبه  بارگیري  کاال در زمان  قیمت  براساس  ـ خسارت10ـ4

  شده  پرداخت  بیمه  حق  آن  بر مبناي  که  از حداکثر مبلغی  پرداخت  قابل  خسارت هرحال  . به قرار خواهد گرفت  محاسبه  ، مبناي حمل
 .تجاوزنخواهد کرد  است

 
 . شود می  تصفیه  خسارت  مبعد از اعال  دو ماه  حداقل  محموله  کلی  از سرقت  ناشی  ـ خسارت10ـ5

 

۲٦۰  

 



 قرارداد  مدت :11 ماده

 
  سال  گردد و براي می  روز..... منقضی 24  و در ساعت  روز ..... شروع 24  از ساعت  که  است  شمسی  سال  قرارداد یک  اعتبار این  مدت
  بر عدم ، نظر خود را مبنی از انقضاء مدت  قبل  ماه  یک الاقل  از طرفین  هریک  که  خود تمدید خواهد شد مگر آن  بعد خود به  هاي

 . نماید  دیگر اعالم  طرف  قرارداد به  ادامه  به  تمایل

 
 . باشد گذارمی  بیمه  از طرف  سپرده  و پرداخت  طرفین  مهر و امضاي  ـ اعتبار قرارداد منوط به11ـ1

 
  است  قرار گرفته  پوشش  قرارداد تحت  اعتباراین  در مدت  که  هایی  بارنامه  کلیه  به  نسبت  قرارداد، تعهد طرفین  از انقضاي  ـ پس11ـ2

 . خواهد یافت  ادامه
 قرارداد  فسخ :12 ماده

 
 . نمایند ، قرارداد را فسخ مقابل  طرف  به  ماهه  یک  و مهلت  کتبی  توانند با اعالم قرارداد می  از طرفین  هر یک

 
  اختالفات  و فصل  حل  نحوه :13  ماده

 
  کارشناس  نشود، به  وفصل  حل  مذاکره  از طریق  که  قرارداد، درصورتی  این  از تعبیر، تفسیر و یا اجراي  ناشی  اختالف  هرگونه
در مورد   طرفین  که  درصورتی . است  االتباع الزم طرفین  و براي  مزبور قطعی  کارشناس  خواهد شد و رأي  ارجاع  الطرفین مرضی

 نحو زیر  به  که  کارشناسی هیئت  به  نرسند، موضوع  توافق  واحد به  کارشناس  تخابان

 
 . گردد می  خواهد شد ارجاع  انتخاب

 
 . نماید می دیگر معرفی  طرف  و به  تعیین  اختصاصی  نفر کارشناس  یک  از طرفین  ـ هر یک13ـ1

 
  انتخاب  سرکارشناس  عنوان  را به  دیگري کارشناس  اتفاق  به  ورد اختالفم  در موضوع  از بحث  قبل  اختصاصی  ـ کارشناسان13ـ2

 . خواهند نمود

 
 . خواهد بود  االتباع الزم  طرفین  آرا معتبر و براي  با اکثریت  کارشناسی  هیأت  ـ رأي13ـ3

 
  خود را تعیین  اختصاصی  ، کارشناس مقابل طرف  کارشناس  و معرفی  روز بعد از انتخاب 30تا   از طرفین  هر یک  که  ـ درصورتی13ـ4

مورد از   توانندحسب می  از طرفین  نرسند، هریک  توافق  به  سرکارشناس  روز در مورد تعیین30تا   اختصاصی  نکند و یا کارشناسان
 . بنماید یا سرکارشناس  کارشناس  تعیین  درخواست  ذیصالح  دادگاه

 

۲٦۱  

 



را   سرکارشناس  الزحمه درصد از حق  خود وپنجاه  اختصاصی  کارشناس  الزحمه ، حق رسیدگی  در شروع  از طرفین  ـ هر یک13ـ5
 .گردد او صادرمی  زیان  به  رأي  خواهد بود که  طرفی  عهده  به  کارشناسی  هاي  هزینه تمام  خواهند کرد و در خاتمه  پرداخت

 
 و امضاءگردید  واحد را دارند تنظیم  حکم  هر دو نسخه  که  و در دو نسخه  تبصره 3و   ماده 13اد در قرارد  این

 
 
 

 ..............  داخلی  و نقل  حمل  شرکت .............  بیمه  سهامی  شرکت

 

 

 53آیین نامه شماره 

ران و بیمه گري در جلسه مورخ قانون تاسیس بیمه مرکزي ای 17ماده  3شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
تبصره به شرح زیر  10ماده و  24آئین نامه شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه زمینی را شامل 9/12/1384

 تصویب نمود

 

 فصل اول : کلیات

 
 اساس قرارداد.  1ماده 

 
تنظیم  )جزء الینفک بیمه نامه می باشدکه )و پیشنهاد بیمه گذار  1316این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه 

شده و مورد توافق طرفین است.آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر نبوده و همزمان با صدور بیمه نامه 
 .یا قبل از آن به صورت کتبی به بیمه گذار اعالم گردیده است جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمی شود

 
 اتاصطالح: 2ماده 

 
اصطالحات زیر صرفنظر از هر معنی و مفهوم دیگري که ممکن است داشته باشند در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کار 

 :رفته است

 
بیمه گر: شرکت بیمه اي است که مشخصات آن در این بیمه نامه درج گردیده است و در ازاي دریافت حق بیمه ، جبران  -1

۲٦۲  

 



 .شرایط این بیمه نامه به عهده می گیردخسارت احتمالی را طبق 

 
بیمه گذار: شخص حقیقی یا حقوقی است که مالک موضوع بیمه است یا به یکی از عناوین قانونی ، نمایندگی مالک یا ذینفع را  -2

رداخت حق بیمه داشته یا مسئولیت حفظ موضوع بیمه را از طرف مالک دارد و قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد می کند و متعهد پ
 .آن می باشد

 
شخصی است که بنا به درخواست بیمه گذار نام وي در این بیمه نامه درج گردیده است و تمام یا بخشی از خسارت به  :ذینفع  -3

 .وي پرداخت می شود

 
ا به ترتیبی که در حق بیمه: مبلغی است که در بیمه نامه مشخص شده و بیمه گذار موظف است آن را هنگام صدور بیمه نامه ی -4

 .بیمه نامه مشخص می شود به بیمه گر پرداخت نماید

 
موضوع بیمه : وسیله نقلیه زمینی است که مشخصات آن در این بیمه نامه درج شده است . لوازمی که مطابق کاتالوگ وسیله  -5

 .ه محسوب می شودنقلیه بیمه شده به خریدار تحویل و یا در بیمه نامه درج شده است نیز جزو موضوع بیم

 
 .فرانشیز : بخشی از هر خسارت است که به عهده بیمه گذار است و میزان آن در بیمه نامه مشخص می گردد -6

 
 .مدت اعتبار بیمه نامه : شروع و پایان مدت اعتبار بیمه نامه به ترتیبی خواهد بود که در بیمه نامه معین می گردد -7

 
 تحت پوشش فصل دوم : خسارت ها و هزینه هاي

 
 خسارت هاي تحت پوشش. 3ماده 

 
 :جبران خسارت هاي وارد به موضوع بیمه و هزینه هاي مربوط ، به شرح زیر در تعهد بیمه گر خواهد بود

 
خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرك و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونی و  -1

موضوع بیمه باشد و یا چنانچه در حین حرکت ، اجزا و یا محموالت موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت سقوط 
 .شود

 
 .خسارتی که در اثر آتش سوزي ، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد -2

 
و یا در اثر عمل دزدي یا شروع به دزدي به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود  -3

 .بیمه نامه درج شده است خسارت وارد شود

۲٦۳  

 



 
 .خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود -4

 
رات بیمه شده تا پنجاه درصد قیمت نو قابل پرداخت خسارت باطري و الستیک هاي چرخ موضوع بیمه در اثر هر یک از خط -5

 .است

 
 هزینه هاي قابل تامین.  4ماده 

 
هزینه هاي متعارفی که بیمه گذار براي نجات موضوع بیمه خسارت دیده و جلوگیري از توسعه خسارت و نیز انتقال موضوع بیمه 

 خسارت دیده به نزدیک ترین محل مناسب براي تعمیر آن پرداخت

 .نماید حداکثر تا بیست درصد کل خسارت وارده قابل جبران خواهد بودمی 

 
 فصل سوم : خسارت هاي مستثنا شده یا غیر قابل جبران

 
 خسارت هاي مستثنا شده. 5ماده 

 
 :خسارت هاي زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست مگر آنکه دربیمه نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگري توافق شده باشد

 
 .ارت هاي ناشی از سیل ، زلزله و آتشفشانخس -1

 
 .خسارت هایی که به علت استفاده از موضوع بیمه در مسابقه اتومبیل رانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود -2

 
خسارت هاي وارد به موضوع بیمه به علت حمل مواد منفجره ، سریع االشتعال و یا اسیدي مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص  -3

 .باشدحمل آن 

 
خسارت هاي وارده در اثر پاشیده شدن رنگ ، اسید و سایر مواد شیمیایی روي بدنه موضوع بیمه مگر آنکه ناشی از حوادث  -4

 .تحت پوشش بیمه باشد

 
 .خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه -5

 
 .بدنه موضوع بیمهخسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء مشابه روي  -6

 
 .کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد -7

 

۲٦٤  

 



 .زیان ناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بیمه حادثه دیده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بیمه نامه -8

 
 خسارت هاي غیر قابل جبران.  6ماده 

 
 :ر نخواهد بوددر موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه گ

 
 .خسارت هاي ناشی از جنگ ، شورش ، اعتصاب و یا تهاجم -1

 
 .خسارت هاي مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهاي هسته اي -2

 
 خسارت هایی که عمداً توسط بیمه گذار ، ذي نفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد -3

 .می شود

 
 .گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد خسارت هاي وارده به موضوع بیمه حین -4

 
در صورتی که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی وي باطل شده باشد و  -5

نندگی موضوع بیمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهینامه در حکم یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده براي را
 .بطالن آن نیست

 
خسارت هاي ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذي صالح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا  -6

 .روان گردان توسط راننده موضوع بیمه بوجود آمده باشد

 
بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد و اصول و خسارت ناشی از  -7

 .مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد

 
خسارت هاي وارده به وسایل و دستگاههاي الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در  -8

 .کارکرد آنها باشد

 
 .سارت هایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شودخ -9

 
 فصل چهارم : وظایف و تعهدات بیمه گذار

 
 رعایت اصل حد اعالي حسن نیت.  7ماده 

۲٦٥  

 



 
خ به بیمه گذار مکلف است پرسش هاي کتبی بیمه گر را با دقت و صداقت و به طور کامل پاسخ دهد. هرگاه بیمه گذار در پاس

پرسش هاي بیمه گر عمداً از اظهار مطلبی خودداري و یا اظهار خالف واقع بنماید به نحوي که مطالب اظهار نشده و یا اظهارات 
خالف واقع ، موضوع خطر را تغییر دهد و یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد باطل و بالاثر خواهد 

لبی که کتمان شده یا بر خالف واقع اظهار شده است هیچگونه تاثیري در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت بود حتی اگر مط
عالوه بر آنکه وجوه پرداختی بیمه گذار به وي مسترد نخواهد شد بیمه گر می تواند اقساط معوق حق بیمه تا آن تاریخ را نیز از وي 

 .مطالبه نماید

 
 مهپرداخت حق بی. 8ماده 

 
قرارداد بیمه با تقاضاي بیمه گذار و قبول بیمه گر منعقد می شود ولی شروع تأمین و اجراي تعهدات بیمه گر منوط به پرداخت 
حق بیمه به ترتیبی است که در بیمه نامه پیش بینی شده است . چنانچه پرداخت حق بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه گذار 

سیده حق بیمه را پرداخت نکند بیمه گر می تواند بیمه نامه را فسخ نماید. چنانچه بیمه گر بیمه یک یا چند قسط از اقساط موعد ر
نامه را فسخ نکرده باشد، در صورت وقوع حادثه ، پرداخت خسارت تابع ضوابط پیش بینی شده در شرایط خصوصی بیمه نامه 

 .خواهد بود

 
 اعالم تشدید خطر. 9ماده 

 
تغییراتی در کیفیت و یا وضعیت و یا کاربري موضوع بیمه بوجود آید که موجب تشدید خطر شود بیمه هرگاه در طول مدت بیمه 

گذار موظف است به محض اطالع ، بیمه گر را آگاه سازد. در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت، بیمه گر می تواند حق بیمه 
صورت عدم پرداخت آن توسط بیمه گذار ، قرارداد بیمه را فسخ نماید. اضافی متناسب با خطر را براي مدت باقیمانده مطالبه و در 

هرگاه بعد از وقوع خسارت، تشدید خطر معلوم شود بیمه گر می تواند خسارت را براساس نسبت حق بیمه تعیین شده به حق بیمه 
 متناسب با خطر مشدد پرداخت کند

 اعالم خسارت.  10ماده 

 
ف پنج روز کاري از تاریخ اطالع خود از وقوع حادثه به یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه گر بیمه گذار موظف است حداکثر ظر

مراجعه و با تکمیل فرم اعالم خسارت، وقوع حادثه را اعالم نماید یا مراتب را ظرف مدت مذکور از طریق پست سفارشی به اطالع 
ایر اطالعاتی که راجع به حادثه و تعیین میزان خسارت از او بیمه گر برساند.همچنین بیمه گذار موظف است مدارك مثبته و س

خواسته می شود را در اختیار بیمه گر قراردهد. در صورتی که بیمه گذار هر یک از تعهدات فوق را انجام ندهد بیمه گر می تواند 
 .هده انجام آنها برنیامده استادعاي خسارت را رد کند مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند به دلیل امور غیر قابل اجتناب از ع

 
 عدم اظهارات خالف واقع. 11ماده 

۲٦٦  

 



 
هرگاه بیمه گذار به قصد تقلب ، در خصوص خسارت و کیفیت وقوع حادثه به طور کتبی اظهارات نادرستی بنماید و یا مدارك 

  .مجعول تسلیم کند بیمه گر می تواند وي را از دریافت خسارت محروم کند

 
 از وقوع حادثه و توسعه خسارتجلوگیري . 12ماده 

 
بیمه گذار موظف است براي جلوگیري از وقوع حادثه و توسعه خسارت و یا نجات موضوع بیمه و لوازم همراه آن ، اقدامات و 

ات احتیاط هاي الزم را که هرکس عرفاً از مال خود می کند به عمل آورد. چنانچه ثابت شود که بیمه گذار عمداً از انجام این اقدام
 .خودداري نموده است بیمه گر می تواند به نسبت تاثیر قصور بیمه گذار، خسارت پرداختی را تقلیل دهد

 
 خودداري از جابجایی و یا تعمیر وسیله نقلیه. 13ماده 

 
تعمیر آن در صورت بروز حادثه بیمه گذار باید از جابجایی وسیله نقلیه جز به حکم مقررات یا دستور مقامات انتظامی و همچنین 

 .بدون موافقت بیمه گر خودداري نماید

 
 انتقال حقوق بیمه گذار به بیمه گر. 14ماده 

 
بیمه گر در حدودي که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند 

ی که اقدام بیمه گر را علیه مسئول خسارت مشکل و یا نا مقدور قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و بیمه گذار موظف است از هر عمل
می سازد خودداري نماید. در غیر این صورت بیمه گر می تواند خسارت را پرداخت نکند یا در صورت پرداخت خسارت، حق 

 .استرداد آن را ازبیمه گذار خواهد داشت

 
 فصل پنجم : فسخ و انفساخ قرارداد بیمه

 
 قرارداد بیمهفسخ : 15ماده 

 
 :در موارد زیر بیمه گر یا بیمه گذار می تواند قرارداد بیمه را فسخ نماید

 
 :موارد فسخ از طرف بیمه گر –الف 

 
 .در صورتی که بیمه گذار حق بیمه را به موقع نپردازد -1

 
 .در صورت تشدید خطر مگر آنکه توافق خاصی بین طرفین صورت گرفته باشد -2

۲٦۷  

 



 
گذار سهواً از اظهار مطالبی خودداري یا اظهارات خالف واقع بنماید و مطالب اعالم نشده یا اظهارات خالف واقع چنانچه بیمه  -3

 .در ارزیابی خطر مؤثر باشد

 
 :موارد فسخ از طرف بیمه گذار –ب 

 
 .در صورتی که خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه گر حاضر به تخفیف در حق بیمه نشود -1

 
 .که فعالیت بیمه گر به هر دلیل متوقف شود در صورتی -2

 
در صورتی که بیمه گذار بنا به دالیل دیگري متقاضی فسخ بیمه نامه باشد بیمه گر حق بیمه مدت اعتبار بیمه نامه را به  –تبصره 

 .روش کوتاه مدت محاسبه و باقیمانده حق بیمه را به بیمه گذار پرداخت می کند

 
 د بیمهانفساخ قراردا – 16ماده 

 
 .در صورتی که موضوع بیمه به علت وقوع حوادثی که تحت پوشش این بیمه نامه نیست از بین برود، بیمه نامه منفسخ می گردد

 
 نحوه اعالم فسخ و برگشت حق بیمه: 17ماده 

 
رف مقابل اطالع دهند. اثر چنانچه بیمه گذار یا بیمه گر بخواهند بیمه نامه را فسخ کنند باید مراتب را به طور کتبی و رسمی به ط

فسخ در تمام موارد ده روز پس از ابالغ مراتب به اقامتگاه طرف مقابل شروع می شود. در صورت فسخ قرارداد بیمه از طرف بیمه گر 
به و به صورت روز شمار محاس )15یا بیمه گذار یا انفساخ قرارداد بیمه ، حق بیمه مدت اعتبار بیمه (به جز در مورد تبصره ماده 

 .باقیمانده به بیمه گذار مسترد می گردد

 
 در صورتی که ذینفع بیمه نامه شخص دیگري غیر از بیمه گذار باشد فسخ بیمه نامه توسط –تبصره 

بیمه گذار مستلزم کسب موافقت ذینفع می باشد . در صورت فسخ از طرف بیمه گر، مراتب باید عالوه بر بیمه گذار به طور کتبی به 
 .ذینفع نیز رسانده شوداطالع 

 
 انتقال مالکیت وسیله نقلیه بیمه شده: 18ماده 

 
در صورت انتقال مالکیت موضوع بیمه به هر یک از انحاء قانونی، بیمه گذار می تواند بیمه نامه را فسخ و حق بیمه مدت باقیمانده 

دید به تعهدات بیمه گذار در مقابل بیمه گر عمل بیمه نامه خود را مسترد نماید. در صورت عدم فسخ بیمه نامه چنانچه مالک ج
 .نماید، تعهدات بیمه گر در قبال مالک جدید ادامه خواهد یافت

۲٦۸  

 



 
چنانچه انتقال مالکیت موضوع بیمه پس از وقوع حادثه اي باشدکه به بیمه گر اعالم نشده است بیمه گر هیچ گونه  –تبصره 

 .بل مالک جدید نخواهد داشتمسئولیتی براي جبران خسارت هاي وارده در مقا

 
 فصل ششم: نحوه تعیین و پرداخت خسارت

 
 نحوه تعیین مقدار خسارت: 19ماده 

 
مقدار خسارت قابل پرداخت توسط بیمه گر به ترتیب زیر تعیین می شود. در صورت عدم توافق در مورد میزان خسارت طبق ماده 

 .عمل خواهد شد 22

 
 خسارت کلی –الف 

 
روز پس از سرقت پیدا نشود یا به علت حوادث مشمول بیمه  60موضوع بیمه موقعی بکلی از بین رفته تلقی خواهد شد که حداقل 

 75به نحوي آسیب ببیند که مجموع هزینه هاي تعمیر و تعویض قسمتهاي خسارت دیده آن با احتساب هزینه هاي نجات از 
 .درصد قیمت آن در روز حادثه بیشتر باشد

 
در خسارت کلی مالك محاسبه و تصفیه خسارت، ارزش معامالتی موضوع بیمه در روز حادثه و حداکثر تا مبلغ بیمه  -1تبصره 

شده خواهد بود. از خسارت کلی ، ارزش بازیافتی احتمالی و کسورات مقرر کسر و هزینه متعارف نجات و حمل تا حد مقرر به آن 
 .مبلغ بیمه بیشتر نشوداضافه می شود مشروط بر اینکه از کل 

 
ارزش بازیافتی موضوع بیمه توسط بیمه گر تعیین می شود . در صورت عدم موافقت بیمه گذار با ارزش تعیین شده ،  -2تبصره 

بیمه گر پس از تملک موضوع بیمه و انتقال سند، خسارت را با کسر فرانشیز و سایر کسورات و اضافه نمودن هزینه هاي متعارف 
 .ل پرداخت خواهد نمودنجات و حم

 
با پرداخت خسارت کلی، قرارداد بیمه خاتمه می یابد و چنانچه مدت قرارداد بیمه بیش از یک سال باشد حق بیمه سال  -3تبصره 

 .هاي بعد به بیمه گذار مسترد می شود

 
یمه شده باید به بیمه گر منتقل قبل از پرداخت خسارت مربوط به سرقت کلی موضوع بیمه ، سند مالکیت وسیله نقلیه ب -4تبصره 

 .شود

 
چنانچه تا یک سال پس از پرداخت خسارت وسیله نقلیه سرقت شده و انتقال مالکیت آن به بیمه گر ، وسیله نقلیه  -5تبصره 

م مذکور پیدا شود بیمه گر موظف است آن را با رعایت آیین نامه بازیافت خسارت مصوب شوراي عالی بیمه به فروش رساند و سه

۲٦۹  

 



 .بیمه گذار از مبلغ بازیافتی را با توجه به درصدي که از خسارت پرداختی کسر کرده است به وي پرداخت نماید

 
 خسارت جزئی –ب 

 
خسارت هایی که مشمول تعریف مندرج در بند الف فوق نیست خسارت جزئی تلقی می شود. مالك تعیین خسارت جزئی ، هزینه 

روز لوازم تعویضی پس از کسر استهالك و فرانشیز و اضافه نمودن هزینه نجات و حمل تا حد تعمیر شامل دستمزد عادله و قیمت 
از شروع سال پنجم تولید وسیله نقلیه به  )مقرر خواهد بود. میزان استهالك براي قطعات تعویضی (به جز شیشه ها و شیشه چراغها

 .درصد خواهد بود 25درصد و حداکثر  5بعد براي هر سال 

 
 مهلت و نحوه پرداخت خسارت: 20ماده 

 
بیمه گر موظف است حداکثر پانزده روز بعد از تکمیل مدارك و توافق طرفین در خصوص میزان آن یا اعالم راي داور مرضی 

خسارت را پرداخت کند . این مدت براي پرداخت خسارت سرقت موضوع بیمه  )22الطرفین، هیئت داوري یا دادگاه (موضوع ماده
 که از تاریخ اعالم خسارت به روز است 60

بیمه گر شروع و پس از سپري شدن این مدت در صورت پیدا نشدن موضوع بیمه ، خسارت وارده به موجب شرایط این بیمه نامه 
 .پرداخت می شود

 
ت تعمیر کند بیمه گر می تواند به جاي پرداخت نقدي خسارت، موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آن میسر نیس - 1تبصره 

 .یا وسیله نقلیه مشابهی را در عوض آن به تملک بیمه گذار درآورد. در هر حال فرانشیز و استهالك به عهده بیمه گذار خواهد بود

 
در صورتی که مبلغ بیمه شده کمتر از ارزش موضوع بیمه در روز وقوع حادثه باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغ بیمه  –2تبصره

 .اقعی آن در روز حادثه مسئول جبران خسارت خواهد بودشده با قیمت و

 
 فصل هفتم : سایر مقررات

 
 بیمه مضاعف: 21ماده 

 
اگر وسیله نقلیه موضوع این بیمه نامه در طول مدت اعتبار قرارداد ، بدون قصد تقلب به موجب بیمه نامه یا بیمه نامه هاي دیگري 

این قرارداد بیمه شده باشد، در صورت وقوع خطرهاي تحت پوشش ، بیمه گر موظف در مقابل تمام یا بخشی از خطرات مذکور در 
است خسارت را جبران و سپس براي دریافت سهم بقیه بیمه گرها به آنان مراجعه نماید. چنانچه قبالً تمام خسارت با استفاده از 

ال بیمه گذار نخواهد داشت ولی اگر بخشی از سایر بیمه نامه ها جبران شده باشد بیمه گر تعهدي براي جبران خسارت در قب
خسارت توسط سایر بیمه گرها جبران شده باشد بیمه گر موظف است براساس نسبت تعهد خود به مجموع پوشش همه بیمه نامه 

  .ها، خسارت را جبران نماید

۲۷۰  

 



 
 ارجاع به داوري: 22ماده 

 
اگر اختالف از طریق مذاکره حل و فصل نشد  .اکره حل و فصل نمایندطرفین قرارداد باید اختالف خود را تا حد امکان از طریق مذ

می توانند از طریق داوري یا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل کنند. در صورت انتخاب روش داوري ، طرفین قرارداد می 
مرضی الطرفین هر یک از طرفین داور توانند یک نفر داور مرضی الطرفین را انتخاب کنند. در صورت عدم توافق براي انتخاب داور 

انتخابی خود را به صورت کتبی به طرف دیگر معرفی می کند. داوران منتخب ، داور سومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع 
نرسند هر اختالف با اکثریت آراء اقدام به صدور راي داوري می کنند. در صورتی که داوران منتخب براي انتخاب داور سوم به توافق 

یک از طرفین قرارداد می تواند تعیین داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هر یک از طرفین حق الزحمه داور انتخابی خود را 
 .می پردازد و حق الزحمه داور سوم به تساوي تقسیم می شود

 
 مهلت اقامه دعوي: 23ماده 

 
ظرف مدت دو سال از تاریخ بطالن ، فسخ و یا انقضاي مدت بیمه نامه و در  هرگونه ادعاي ناشی از این بیمه نامه باید حداکثر

صورت وقوع حوادث تحت پوشش، از تاریخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از دو سال مذکور ادعاي ناشی از این بیمه نامه مسموع 
قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان ، نخواهد بود. مرور زمان می تواند یک دفعه توسط هر یک از طرفین با اظهارنامه رسمی 

 .به مدت باقیمانده مرور زمان یک سال اضافه خواهد شد

 
 قلمرو جغرافیایی پوشش قرارداد بیمه: 24ماده 

 
پوشش هاي این قرارداد شامل خسارت هایی است که در محدوده جغرافیایی جمهوري اسالمی ایران ایجاد شود و تعمیم آن به 

 ور مشروط به توافق خاص است.حوادث خارج از کش

 

 

 

 54آیین نامه شماره 

قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري در جلسه مورخ  17ماده  5شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
 را در یازده ماده به شرح زیر تصویب نمود» آیین نامه نمایندگی فروش بیمه هاي عمر« 12/2/1385

۲۷۱  

 



 

نامیده می شود ، شخصی است حقیقی که با » نماینده فروش«عمر که در این آیین نامه اختصاراً نماینده فروش بیمه  -1ماده 
توجه به ضوابط این آیین نامه ، مجاز به بازاریابی و عرضه بیمه هاي عمر انفرادي به نمایندگی از طرف شرکت بیمه ذیربط در ازاي 

 .دریافت کارمزد مندرج در قرارداد فی مابین می باشد

 
شرکت بیمه می تواند در رشته بیمه عمر انفرادي به اشخاص حقیقی واجد شرایط زیر پروانه نمایندگی فروش براي مدت  -2ده ما

 :سه سال که قابل تمدید است اعطاء نماید

 
 . تابعیت دولت جمهوري اسالمی ایران –الف 

 
 .اعتقاد به ادیان رسمی کشور –ب 

 
 .عدم اعتیاد به مواد مخدر –ج 

 
 .نداشتن سوء پیشینه و محکومیت کیفري مؤثر -د 

 
 .داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا هر نوع معافیت قانونی در مدت قرارداد نمایندگی -هـ 

 
 . دارا بودن حداقل مدرك دیپلم -و

 
 .طی دوره هاي آموزش نظري و عملی مورد تایید بیمه مرکزي ایران و اخذ گواهینامه مربوطه –ز 

 
شرکت بیمه موظف است با رعایت مواردي که بیمه مرکزي ایران با توجه به این آیین نامه و قانون تاسیس بیمه مرکزي  – 3ماده 

ایران و بیمه گري تهیه و ابالغ خواهد نمود با نماینده فروش ، قرارداد نمایندگی منعقد و هر سه ماه یک بار فهرست مشخصات 
 .یران ارسال نمایدنمایندگان فروش را به بیمه مرکزي ا

 
کارمزد نماینده فروش نباید از هفتاد درصد میزان کارمزد نمایندگان حقیقی مقرر در مصوبات شوراي عالی بیمه ، تجاوز  -4ماده 
 .نماید

 
شرکت بیمه مسئول پاسخگویی و جبران هرگونه خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از عمد ، تقصیر ، غفلت یا  – 5ماده 

نماینده در رابطه با عملیات بیمه اي موضوع قرارداد نمایندگی در مقابل بیمه گذاران ، بیمه شدگان و اشخاص ثالث می قصور 
 .باشد

 

۲۷۲  

 



 .نماینده فروش موظف است پیشنهادات بیمه اي دریافتی را به طور مستقیم به شرکت بیمه طرف قرارداد ارائه نماید -6ماده 

 
ن رسمی بیمه و مدیران و کارکنان آنها و نیز کارکنان و مدیران شرکت هاي بیمه و بیمه مرکزي نمایندگان بیمه ، دالال -7ماده 

 .ایران نمی توانند تحت عنوان نماینده فروش موضوع این آیین نامه فعالیت نمایند

 
 .نماینده فروش ملزم به داشتن محل کار نمی باشد -8ماده 

 
 .دور بیمه نامه به نمایندگان فروش نمی باشدشرکت بیمه مجاز به اعطاي اجازه ص -9ماده 

 
در صورتی که تخلف نماینده فروش از قوانین و مقررات ، مورد تایید بیمه مرکزي ایران قرار گیرد شرکت بیمه موظف  -10ماده 

 .کنداست حسب اعالم بیمه مرکزي ایران فعالیت نماینده را محدود یا معلق نموده و یا نسبت به فسخ قرارداد اقدام 

 
در صورت وضع مقررات جدید توسط شورایعالی بیمه ، مقررات مذکور از تاریخ الزم االجرا شدن بر شرایط قرارداد  -11ماده 

 نمایندگی حاکم خواهد بود.

 

 

 55آیین نامه شماره 

ایران و  مرکزي قانون تأسیس بیمه 17ماده  5و  3عالی بیمه در اجراي بندهاي  شوراي25/2/1386در جلسه مورخ 
 هاي اتکائی مؤسسات بیمه مستقیم را به شرح زیر تصویب نمود نامه نحوه نظارت بر امور بیمه گري، آیین بیمه

 

شوند موظفند عملیات اتکائی خود را با رعایت ضوابط  نامه مؤسسه بیمه نامیده می مؤسسات بیمه مستقیم که در این آیین -1ماده 
 .نامه انجام دهند این آئینمقرر در 

 
نامه یا هر ریسک معادل بیست در صد مجموع سرمایه پرداخت  حداکثر ظرفیت نگهداري مجاز مؤسسه بیمه از هر بیمه -2ماده 

هائی که مبلغ آنها بیش از حد  نامه براي ریسک باشد. صدور بیمه ها و ذخایر فنی به استثناء ذخیره خسارت معوق می شده، اندوخته
 .هداري مؤسسه بیمه باشد صرفاً در صورتی مجاز است که مؤسسه بیمه براي بخش مازاد آن پوشش اتکائی تحصیل نموده باشدنگ

 
گذار و  در مواردي که موضوع بیمه از نظر فنی قابل تفکیک به چند ریسک مستقل باشد، موسسه بیمه با جلب نظر بیمه -1تبصره 

نامه براي یک  سبت به تفکیک ریسک اقدام نماید. تفکیک ریسک به مفهوم لزوم صدور چند بیمهتواند ن ایران می مرکزي موافقت بیمه

۲۷۳  

 



مشخص شده است در قالب  25نامه شماره  آیین 11توان کلیه ریسکهاي مستقل را بنحوي که در ماده  موضوع بیمه نیست و می
بیمه مربوط به هر ریسک  زش، نرخ و میزان حقنامه تحت پوشش بیمه قرارداد که در این صورت مشخصات کامل، ار یک بیمه

 .نامه یا ضمائم آن درج شود باید به صورت مستقل در بیمه می

 
مؤسسه بیمه موظف است در مناطق و مواردي که امکان تحقق همزمان خسارت براي چند ریسک وجود داشته باشد،  -2تبصره 

گذاران و  ید که همواره امکان ایفاي تعهدات خود را در مقابل بیمههاي اتکائی خود را به نحوي تعیین نما حد نگهداري و پوشش
 .سایر اشخاص ذینفع داشته باشد

 
گر اتکائی راهبر را از بین  مؤسسه بیمه موظف است در مواردي که نیاز به اخذ پوشش اتکائی از خارج از کشور باشد، بیمه -3ماده 
 المللی(مانند بندي معتبر بین یا معادل آن از سایر مؤسسات رتبه S & Pبندي از مؤسسه رتبه A گران اتکائی که حداقل رتبه بیمه

MOODY’S, FITCH, A.M.BEST) باید حداقل داراي رتبه گران اتکائی نیز می داشته باشد، انتخاب نماید. سایر بیمه BBB 

 .المللی باشند بندي معتبر بین از مؤسسه مذکور و یا معادل آن از سایر مؤسسات رتبه

 
هاي تعیین شده در این ماده باشند با اخذ موافقت قبلی  گرانی که فاقد حداقل رتبه در موارد خاص، واگذاري اتکائی به بیمه -تبصره 

 .ایران مجاز خواهد بود مرکزي بیمه

 
المللی انتخاب  یناي و معتبر ب مؤسسه بیمه موظف است کارگزار/ کارگزاران بیمه اتکائی خود را از بین کارگزاران حرفه -4ماده 
 .نماید

 
هاي اتکائی حداکثر ظرف پانزده روز کلیه  مؤسسه بیمه موظف است در صورت انعقاد هر گونه قرارداد در زمینه بیمه -5ماده 

به  گران اتکائی و سهم اختصاص یافته گر اتکائی راهبر و سایر بیمه اطالعات مربوط از جمله نام کارگزار/کارگزاران اتکائی ، نام بیمه
مرکزي ایران  اي از قراردادهاي منعقده را به بیمه ایران اعالم و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از آن نسخه مرکزي آنها را به بیمه

 .ارسال نماید

 
نامه یا ریسک به صورت اختیاري واگذار شود، مؤسسه بیمه موظف است اطالعات مذکور را  در مواردي که بخشی از بیمه -تبصره

 .ایران ارسال نماید مرکزي هاي بیمه شده طی هر ماه، حداکثر تا پایان ماه بعد به بیمه کبراي ریس

 
هاي بیمه دولتی، در چارچوب اساسنامه مصوب آنها و انجام عملیات  انجام عملیات بیمه اتکائی قبولی توسط مؤسسه -6ماده 
مصوب شوراي عالی بیمه و ضوابط  3/40نامه شماره  ج آیینهاي اتکائی قبولی توسط مؤسسات بیمه غیردولتی، با رعایت بند  بیمه

 .باشد اجرائی آن مجاز می

 
تواند عملیات بیمه اتکائی قبولی انجام دهد که مجوز فعالیت عملیات بیمه مستقیم در  هایی می مؤسسه بیمه صرفاً در رشته -تبصره 

 .ها را داشته باشد آن رشته

۲۷٤  

 



 
به صورت مشخص  )هاي مربوط به عملیات بیمه اتکائی را (اعم از قبولی و واگذاري مؤسسه بیمه موظف است حساب -7ماده 

 .هاي مالی خود به نحو مناسب منعکس نماید تفکیک و در صورت

 
نامه نظارت نماید و در صورت عدم رعایت مفاد آن از سوي هر یک  ایران مکلف است بر حسن اجراي این آیین مرکزي بیمه -8ماده 

 .ه، موضوع را کتباً به مؤسسه مزبور تذکر دهد و حسب مورد، مهلت مشخصی را جهت رفع تخلف تعیین نمایداز مؤسسات بیم

ایران باید مراتب را جهت اطالع و  مرکزي شده اقدام الزم از سوي مؤسسه بیمه ذیربط انجام نپذیرد، بیمه چنانچه ظرف مهلت تعیین
 .مایدبیمه گزارش ن عالی اتخاذ تصمیم مقتضی به شوراي

 

 

 56آیین نامه شماره 

قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران وبیمه  17ماده  5در اجراي بند  19/6/86شوراي عالی بیمه در جلسه مورخ 
 گري آیین نامه زیر را تصویب نمود

 

مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوري زمینی در مقابل  )موسسات بیمه مکلفند بیمه نامه هاي اختیاري( مازاد. 1ماده 
 .اشخاص ثالث را بر اساس نرخها و مقررات تعیین شده در این آیین نامه صادر نمایند

 
پیوست این آیین نامه می  8تا  1بشرح جداول شماره  )نرخ هاي تعهدات مالی وبدنی بیمه شخص ثالث اختیاري(مازاد. 2ماده 
 .باشد

درصورتیکه بیمه گذاردرطول مدت اعتبار بیمه نامه خسارتی نداشته باشد بیمه گر مکلف است از سال دوم به بعد تخفیف . 3ماده 
 :بیمه شخص ثالث اعمال نماید )هاي زیر را درحق بیمه سا ال نه پوشش هاي اختیاري( مازاد

 سال دوم  سال سوم  سال چهارم  سال پنجم  سال ششم  سال هفتم به بعد 

 50%  35%  25%  15%  10%  5% 

 
آیین نامه اجرائی 13بیمه شخص ثالث مشابه ماده  )جریمه تعدد خسارت در بخش تعهدات پوششهاي اختیاري (مازاد. 4ماده  

 :قانون بیمه شخص ثالث به ترتیب زیر محاسبه و اعمال می گردد

 بار خسارتدو   سه بار خسارت  چهار بار خسارت  بیش از چهار بار خسارت 

 100%  60%  40%  20% 
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تعهد بیمه گر از لحاظ تعداد افراد زیاندیده خارج از وسیله نقلیه مورد بیمه نا محدود و در مورد سرنشینان آن محدود به . 5ماده  

 .ظرفیت مجاز وسیله نقلیه میباشد
 

بدون راي دادگاه خسارت وارده به اشخاص ثالث را تا موسسات بیمه می توانند در صورت توافق با بیمه گذار و زیاندیده .  6ماده 
 .سقف مقرر در بیمه نامه پرداخت نمایند

 
چنانچه قبل از صدور حکم توسط مراجع ذیصالح قضائی مبلغی تحت هر عنوان توسط بیمه گر به ذینفع بیمه نامه .  7ماده 

 .پرداخت شود،مبلغ پرداختی از خسارت متعلقه کسر خواهد شد
 

 .مصوب شوراي عالی بیمه ومکمل هاي آن می گردد 32این آیین نامه از تاریخ ابالغ جایگزین آیین نامه شماره  . 8ماده 
 بیمه شخص ثالث وسائل نقلیه موتوري زمینی)نرخهاي حق بیمه پوششهاي اختیاري (مازاد

 
 خودروهاي سواري شخصی)الف

 )ر هزارنرخ حق بیمه تعهدات مالی خودروهاي سواري شخصی ( د 1-جدول
 

 وسیله نقلیه /تعهدات ردیف

میلیون 10مازاد بر 
 ریال

میلیون 20مازاد بر
 ریال

 30مازاد بر

 میلیون ریال 30تا  میلیون ریال20تا 
میلیون 

 ریال

 2/6 5/3 7/9 کمترازچهارسیلندر 1

2 
 چهار سیلندر

10/6 7/9 4/0 
 )وهیلمن5(پیکان،پراید،رنو

 4/6 9/2 11/9 سایرچهار سیلندرها 3

4 
شش سیلندر  13/2

 وباالتر
13/2 10/6 5/3 

 
 )نرخ حق بیمه تعهدات بدنی خودروهاي سواري شخصی ( در هزار 2-جدول  
 

 وسیله نقلیه /تعهدات

مازاد بر یک 
 دیه ماه حرام

 2/1مازاد بر 
 دیه ماه حرام

 5/1مازاد بر 
 دیه ماه حرام

مازاد 
 2/2بر

دیه ماه 2/1تا 
 حرام

ماه دیه 5/1تا 
 حرام

دیه ماه 2/2تا 
 حرام

دیه ماه 
 حرام

 1/3 1/8 2/4 2/9 کمترازچهارسیلندر
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 چهار سیلندر
3/4 2/9 2/1 1/5 

 )وهیلمن5(پیکان،پراید،رنو

 1/9 2/3 3/4 4/0 سایرچهار سیلندرها

شش سیلندر  13/2
 وباالتر

4/5 4/0 2/6 2/1 

 :توضیحات 
مورد استفاده آنها فقط سواري شخصی است.در مورد سایرخودروهاي سواري اضافه نرخ این تعرفه شامل خودروهائی است که -1

 .مربوط بر اساس آیین نامه اجرائئ قانون بیمه شخص ثالث محاسبه خواهد شد
 .منظور از دیه ماه حرام،معادل ریالی یک دیه مرد مسلمان در ماههاي حرام بر مبناي ارزانترین نوع دیه است-2
 

 اتو کارها )ب
 

 )نرخ حق بیمه تعهدات مالی اتو کارها ( در هزار 3-جدول
 

 وسیله نقلیه /تعهدات

میلیون 10مازاد بر 
 ریال

میلیون 20مازاد بر
 ریال

 30مازاد بر

 میلیون ریال 30تا  میلیون ریال20تا 
میلیون 

 ریال

 10/6 11/9 15/8 نفر 9با ظرفیت حداکثر

 21/1 23/8 29 نفر 21با ظرفیت حداکثر

 31/7 37 42/2 نفر  32ظرفیت حداکثر با

 42/2 50/2 55/4 نفر 40با ظرفیت حداکثر

 40با ظرفیت بیشتر از 
 نفر

59/4 52/8 43/6 

 )نرخ حق بیمه تعهدات بدنی اتو کارها ( در هزار 4-جدول 

وسیله نقلیه 
 /تعهدات

مازاد بر یک دیه 
 ماه حرام

دیه  2/1مازاد بر 
 ماه حرام

دیه  5/1مازاد بر 
 ماه حرام

مازاد 
 2/2بر

دیه ماه 2/1تا 
 حرام

دیه ماه 5/1تا 
 حرام

دیه ماه 2/2تا 
 حرام

دیه ماه 
 حرام

با ظرفیت 
 نفر 9حداکثر

8/3 7/2 5/2 4 

با ظرفیت 
 نفر 21حداکثر

10/7 9/1 6/6 5 
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با ظرفیت 
 نفر  32حداکثر

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

با ظرفیت 
 نفر 40حداکثر

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

با ظرفیت بیشتر از 
 نفر 40

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

 :توضیحات 
 .منظور از دیه ماه حرام،معادل ریالی یک دیه مرد مسلمان در ماههاي حرام بر مبناي ارزانترین نوع دیه است-1
 
 خودروهاي بارکش )ج
 

 )نرخ حق بیمه تعهدات مالی خودروهاي بارکش ( در هزار 5-جدول

 وسیله نقلیه /تعهدات

میلیون 10مازاد بر 
 ریال

میلیون 20مازاد بر
 ریال

 30مازاد بر

 میلیون ریال 30تا  میلیون ریال20تا 
میلیون 

 ریال

 5/3 7/9 9/2 تن 1با ظرفیت حداکثر

 9/2 10/6 11/9 تن 3با ظرفیت حداکثر

 10/6 13/2 15/8 تن  5با ظرفیت حداکثر

 10باظرفیت حداکثر
 تن 

22/4 18/5 14/5 

 20حداکثرباظرفیت 
 تن

25/1 21/1 17/2 

 20باظرفیت حداکثر
 تن

27/7 23/8 19/8 

  )نرخ حق بیمه تعهدات بدنی خودروهاي بارکش ( در هزار 6-جدول

وسیله نقلیه 
 /تعهدات

مازاد بر یک دیه 
 ماه حرام

دیه  2/1مازاد بر 
 ماه حرام

دیه  5/1مازاد بر 
 ماه حرام

مازاد 
 2/2بر

دیه ماه 2/1تا 
 حرام

دیه ماه 5/1تا 
 حرام

دیه ماه 2/2تا 
 حرام

دیه ماه 
 حرام

با ظرفیت 
 تن 1حداکثر

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

با ظرفیت  4 3/4 2/3 1/9 

۲۷۸  

 



 تن 3حداکثر

با ظرفیت 
 تن  5حداکثر

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

باظرفیت 
 تن  10حداکثر

7 6/1 4/7 3/4 

باظرفیت 
 تن 20حداکثر

8/3 7/3 5/6 4 

باظرفیت 
 تن 20حداکثر

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

 :توضیحات
 .منظور از دیه ماه حرام،معادل ریالی یک دیه مرد مسلمان در ماههاي حرام بر مبناي ارزانترین نوع دیه است-1
 
 موتور سیکلت ها )د

 )نرخ حق بیمه تعهدات مالی موتور سیکلت ها ( در هزار 7-جدول
  

 وسیله نقلیه /تعهدات
 20مازاد بر میلیون ریال10مازاد بر 

 میلیون ریال میلیون ریال20تا 

 0/7 1/3 گازي 

 1/3 2/6 سیلندر 2دنده اي حداکثر 

 1/3 2/6 سیلندر  3دنده اي حداکثر 

 1/3 2/6 دنده اي داراي ساید کار 

 
  )نرخ حق بیمه تعهدات بدنی موتور سیکلت ها( در هزار 8-جدول

 وسیله نقلیه /تعهدات

مازاد بر یک دیه ماه 
 حرام

دیه ماه  2/1مازاد بر 
 حرام

مازاد بر 
5/1 

 دیه ماه حرام5/1تا  دیه ماه حرام2/1تا 
دیه ماه 

 حرام

 0/8 1 1/3 گازي 

 2دنده اي حداکثر 
 سیلندر

1/5 1/3 0/9 

 3دنده اي حداکثر 
 سیلندر 

1/8 1/4 1 
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 1/3 1/5 1/9 دنده اي داراي ساید کار 

 :توضیحات

 .حرام،معادل ریالی یک دیه مرد مسلمان در ماههاي حرام بر مبناي ارزانترین نوع دیه استمنظور از دیه ماه -1

 

 

 57آیین نامه شماره 

نامۀ تنظیم امور  گري، آیین قانون تأسیس بیمه مرکزي و بیمه 17ماده  5عالی بیمه در اجراي بند  شوراي
 تصویب کرد 17/7/1387نمایندگی بیمه را با هدف تعمیم و توسعه بیمه و با توجه به اصول زیر در جلسه مورخ 

 

 مشتریان؛هاي بیمه و نمایندگان آنها با تأکید بر ارائه بهترین کیفیت خدمات و تکریم  گذاران، شرکت حفظ حقوق بیمه •

هاي مورد نیاز براي تنظیم بازار بیمه  واگذاري امور مربوط به نمایندگی هر شرکت بیمه به خود آن شرکت و صرفاً تعیین حداقل •
 و حفظ حقوق طرفین؛

هاي بازاریابی، فروش و امور نمایندگی جهت ایجاد رقابت براي افزایش کارآمدي با  سازي جریان کار فعالیت تسهیل و شفاف •
 .هاي بیمه مسئولیت شرکت

و  )28نامه نمایندگی بیمه (شماره  تبصره از تاریخ ابالغ جایگزین آیین 20ماده و  30فصل و  4نامه مشتمل بر  لذا این آیین
 .شود هاي مغایر با آن ملغی می هاي آن شده و کلیه دستورالعمل مکمل

 
 فصل اول : تعریف و شرایط اعطاي پروانه نمایندگی بیمه

نامیده میشود، شخص حقیقی یا حقوقی است که با رعایت قوانین و » نماینده« نامه اختصاراً  نماینده بیمه که در این آیین .1ماده

مقررات مربوط، از جمله قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري، مفاد این آیین نامه و سایر مصوبات شوراي عالی بیمه، مجاز 
 .باشد نمایندگی از طرف یک شرکت بیمه طرف قرارداد می به عرضه خدمات بیمه اي به

تبصره: مقررات این آیین نامه شامل نمایندگانی است که در داخل کشور خدمات بیمه اي عرضه می نمایند. اعطاي نمایندگی بیمه 
 .در خارج از کشور مستلزم اخذ موافقت قبلی بیمه مرکزي ایران است

ها یا رشته هاي بیمه اي معین، طبق مفاد این  عطاي پروانه نمایندگی بیمه در کلیه رشتهشرکت بیمه موظف است در ا .2ماده

نامحدود است اما پروانه و قرارداد نمایندگی بیمه هر سه سال یک بار و به شرط رعایت   نامه عمل نماید. مدت نمایندگی بیمه آیین
 .ماینده، تجدید خواهد شدنامه و گذراندن دوره هاي آموزشی الزم توسط ن مفاد این آیین

تبصره: شرکت بیمه می تواند بخشی از اختیارات و وظایف خود در صدور بیمه نامه و در صورت لزوم، در پرداخت خسارت را در 
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 .هاي مختلف بیمه به نماینده تفویض نماید رشته

درج در پایگاه اینترنتی خود به اطالع شرکت بیمه موظف است شرایط اعطاي نمایندگی بیمه را از طرق مقتضی، به ویژه  .3ماده

 .عموم برساند

 :شخص حقیقی متقاضی اخذ پروانۀ نمایندگی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد .4ماده

 تابعیت دولت جمهوري اسالمی ایران؛ )الف

 اعتقاد به اسالم یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور؛  )ب

 عدم اعتیاد به مواد مخدر؛ )ج

قانون تأسیس بیمه  64پیشینه کیفري و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرایم نام برده شده در ماده  نداشتن سـوء )د
 مرکزي ایران و بیمه گري؛

 داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم؛ )هـ

با شش ماه سابقه کار بیمه اي فنی و  )ها با گرایش بیمه داشتن حداقل مدرك کارشناسی در رشته بیمـه (و یا سایر رشته )و
تخصصی، یا مدرك کارشناسی در رشته غیر بیمه و یک سال سابقه کار بیمه اي فنی و تخصصی و یا مدرك دیپلم با دو سال سابقه 

 .کار بیمه اي فنی و تخصصی

ها با  در رشته بیمه (و سایر رشته، به غیر از دارندگان مدرك کارشناسی »و«متقاضیان فاقد سابقه کار مندرج در بند :  1تبصره
قوانین و مقررات بیمه و رایانه (شامل  هاي بیمه، بازاریابی بیمه،  ، باید دوره آموزشی شامل اصول بیمه، آشنایی با رشته)گرایش بیمه

، یا ساعت در مرکز آموزشی شرکت بیمه 80را در مجموع، به میزان حداقل  (Internet و Word  ،Excelآموزش مهارت هاي
مرکز آموزش فنی و حرفه اي وزارت کار و امور اجتماعی و یا سایر مراکز آموزشی مورد تأیید بیمه مرکزي ایران گذرانده و 

 .نامه قبولی را ارائه نمایند. عالوه بر این متقاضیان مذکور باید دوره کارآموزي را در شرکت بیمه مربوط طی نمایند گواهی

، فقط دوره کارآموزي را در )ها با گرایش بیمه راي مدرك کارشناسی در رشته بیمه (و سایر رشتهمتقاضیان فاقد سابقه کار دا
 .شرکت بیمه طی خواهند کرد

شرکت بیمه می تواند براي پذیرش نماینده، هرنوع شرایط رقابتی براي انتخاب نمایندگان برتر، از جمله برگزاري آزمون را : 2تبصره 
 .تعیین و اعمال نماید

مسئولیت احراز صحت شرایط الزم در مورد هر یک از متقاضیان اخذ پروانه نمایندگی بیمه بر عهده شرکت بیمۀ مربوط  .5ه ماد

 .باشد می

 :شرکت بیمه براي اعطاي پروانه نمایندگی حقوقی باید موارد زیر را بررسی و رعایت نماید .6ماده 

 مسئولیت تضامنی یا شرکت تعاونی؛ تشکیل نمایندگی حقوقی به شکل شرکت سهامی خاص با .1

 تأیید اساسنامه نمایندگی توسط شرکت بیمه؛ .2

 انحصار فعالیت به نمایندگی بیمه؛ .3

 وجود حداقل سه عضو هیئت مدیره؛ .4

 میلیون ریال سرمایه؛ 500داشتن حداقل  .5

 درصد کل سرمایه نماینده حقوقی؛ 50ارائه گواهی نامه بانک حاکی از تأدیه قسمت نقدي سرمایه، حداقل به مقدار  .6
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 صورت کامل اسامی سهامداران، مدیران و میزان سهام هر یک از آنها؛ .7

 گواهی عدم سوء پیشینه کیفري مدیران؛ .8

 نامه؛ این آیین 9داشتن مدیر عامل و عضو بیمه اي هیئت مدیره طبق شرایط مندرج در ماده  .9

 مدیره؛ صورت جلسات مجمع عمومی مؤسس و هیئت .10

 .اظهارنامه ثبت نمایندگی حقوقی و تأییدیه نام آن .11

ثبت نمایندگی حقوقی و هرگونه تغییرات بعدي از جمله تغییر در مفاد اساسنامه، میزان سرمایه، ترکیب سهامداران،  .7ماده 

افقت شرکت بیمه طرف قرارداد مدیرعامل و اعضاي هیئت مدیرة آن، موکول به رعایت مقررات این آیین نامه و با مسئولیت و مو
 .خواهد بود

تبصره: شرکت بیمه موظف است قبل از ثبت نمایندگی حقوقی بیمه و هرگونه تغییرات بعدي آن، نظر بیمه مرکزي ایران را استعالم 
عدي آن روز به معناي موافقت با ثبت نمایندگی حقوقی یا تغییرات ب 20نماید. عدم اعالم نظر بیمه مرکزي ایران ظرف مدت 

 .بود خواهد

نماینده حقوقی موظف است ترازنامه و حساب سود و زیان خود را طبق فرم نمونه اي که بیمه مرکزي ایران تهیه و به  .8ماده 

نماید، تنظیم کند و پس از تصویب در مجمع عمومی سهامداران خود، نسخه اي از آن را براي بررسی و  شرکتهاي بیمه ابالغ می
 .بیمه طرف قرارداد ارسال نمایدتأیید به شرکت 

شرکت بیمه موظف است حداکثر تا پایان مرداد هر سال، ترازنامه و حساب سود و زیان هر یک از نمایندگان حقوقی خود  :1تبصره 
 .را به بیمه مرکزي ایران ارسال کند

را به عنوان اندوخته سرمایه اي در  درصد از سود ساالنه خود 10نماینده حقوقی موظف است در هر سال مالی حداقل  :2تبصره 
 .هاي خود منظور نماید حساب

این آیین نامه باید واجد  4مدیر عامل و حداقل یک عضو هیئت مدیره نماینده حقوقی، عالوه بر شرایط مندرج در ماده  .9ماده 

 :یکی از شرایط زیر باشند

اي فنی و  ها با گرایش بیمه و دو سال سابقه کار بیمه داشتن حداقل مدرك کارشناسی در رشتۀ بیمه و یا سایر رشته .9-1
 .تخصصی در نمایندگی بیمه، یا کارگزاري بیمه، یا ارزیابی خسارت بیمه اي، یا شرکت بیمه و یا بیمه مرکزي ایران

بیمه، یا اي فنی و تخصصی در نمایندگی  داشتن حداقل مدرك کارشناسی در سایر رشته ها و سه سال سابقه کار بیمه .9-2
 .کارگزاري بیمه، یا ارزیابی خسارت بیمه اي، یا شرکت هاي بیمه و یا بیمه مرکزي ایران

هاي حقوقی ثبت شده قبل از ابالغ این  تبصره: در صورتی که مدرك تحصیلی مدیر عامل و عضو بیمه اي هیئت مدیره در نمایندگی
 .شود سال و دو سال به سابقۀ کار مندرج در این بند اضافه میآیین نامه، دیپلم یا کاردانی بوده باشد به ترتیب، چهار 

نماینده حقیقی و مدیر عامل، اعضاي هیئت مدیره و سهامداران نمایندگی حقوقی نمی توانند در وزارتخانه ها، مؤسسات و  .10ماده 

عالوه بر  .ارگزار حقیقی فعالیت کنندهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیر دولتی شاغل باشند یا به عنوان نماینده دیگري یا ک شرکت
هاي حقوقی بیمه شاغل بوده و یا  هاي بیمه غیردولتی و سایر نمایندگی ها یا کارگزاري این، اشخاص مذکور نمی توانند در شرکت

 .درصد، سهام داشته باشند 10بیش از 

هاي بیمه و بیمه  شرکت )قراردادي و ساعتی اعم از رسمی، پیمانی،(تبصره: مدیر عامل و اعضاي هیئت مدیره و کارکنان شاغل 
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 .هاي حقوقی، سمت یا سهم داشته باشند مرکزي ایران، نمی توانند به عنوان نماینده حقیقی فعالیت نمایند و یا در نمایندگی

نماید،  نمایندگی حقوقی با موافقت قبلی شرکت بیمه طرف قرارداد و اجازه بیمه مرکزي می تواند دفتر فرعی دایر .11ماده 

 .مشروط بر آن که مسئول دفتر فرعی، شرایط نماینده حقیقی را داشته باشد

 
 فصل دوم : حقوق و تکالیف شرکت بیمه و نماینده

 :شرکت بیمه مکلف است .12ماده 

 :در قرارداد نمایندگی موارد زیر را درج نماید .1

 قرارداد شامل کد ملی و کد پستی؛  طرفین  و نشانی  مشخصات .1-1

 طرفین قرارداد؛  و وظایف  حدود اختیارات .1-2

 نامه؛ و تغییرات آن ناشی از تغییر، فسخ یا ابطال بیمه  بیمه  هاي رشته  تفکیک  میزان کارمزد و نحوه پرداخت آن به .1-3

 قرارداد نمایندگی؛  مدت .1-4

شدگان، سایر اشخاص  ، بیمه گذاران بیمه  و مطالبات  حقوق  نو تضمی  منظور تأمین  به  از نماینده  دریافتی  تضمین  و نوع  میزان .1-5
 ؛  ذینفع و شرکت بیمه

 اعتبار قرارداد؛  در مدت  بیمه  هاي با سایر شرکت  انعقاد قرارداد نمایندگی توسط نماینده  ممنوعیت .1-6

 اجراي آن؛قرارداد نمایندگی بیمه و نحوه   یا فسخ  ، تعلیق فعالیت  موارد محدود نمودن .1-7

 این آیین نامه؛ 21به هیئت نام برده شده در ماده   و نماینده  شرکت بیمه  اختالف  به  رسیدگی  ارجاع .1-8

 شمول مصوبات جدید شوراي عالی بیمه بر شرایط قرارداد نمایندگی؛ .1-9

 .ریح شده در قراردادعدم ایجاد هرگونه حقی براي طرفین در پایان قرارداد نمایندگی، مگر در موارد تص .1-10

 .موقع به نماینده ابالغ نماید بخشنامه ها و دستورالعمل هاي الزم و مربوط را به .2

 .شود، درج نماید نام و کد نماینده را در بیمه نامه اي که بنا به پیشنهاد او صادر می .3

یمه گذاران برساند و نسبت به جمع آوري تابلو، در صورت لغو پروانه نمایندگی، مراتب را بالفاصله از طرق مقتضی به اطالع ب .4
 .سربرگ ، مهر، اسناد و مدارك ذیربط اقدام نماید

 .اگر چند نماینده براي یک نوع بیمه، نرخ و شرایط خواسته باشند، نرخ و شرایط یکسان اعالم نماید .5

شده است از طریق دیگري، اعم از  ینده ارائه اي را که به وسیلۀ نما نامه شرکت بیمه مجاز نیست تقاضاي صدور بیمه :1تبصره 
 .مستقیم یا غیرمستقیم، قبول نماید مگر با تقاضاي کتبی بیمه گذار

درصورتی که شرکت بیمه، پیشنهاد نماینده اي را رد کند، نمی تواند همان پیشنهاد را از طریق دیگري اعم از مستقیم یا : 2تبصره 
 .غیر مستقیم قبول نماید

 .و شرایط الزم براي فروش بیمه در فضاي مجازي را براي نمایندگان مورد نظر خود فراهم نمایدامکانات  .6

زیرساخت هاي فیزیکی و امکانات نرم افزاري الزم را براي ایجاد ارتباطات الکترونیکی بین نماینده، شرکت بیمه و بیمه مرکزي  .7
اطالعات در صنعت بیمه کشور، طبق ابالغ بیمه مرکزي ایران، ارتباطات  ایران برقرار نماید تا در راستاي توسعه کاربرد فن آوري

  .زمان بین نماینده، شرکت بیمه و بیمه مرکزي ایران فراهم شده و توسعه یابد هم
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در صورت فوت یا حجر نماینده حقیقی یا توقف فعالیت نماینده طبق توافق و نبودن شرط خالف در قرارداد نمایندگی، ارزش  .8
وي نماینده را پرداخت یا با انتقال آن به نماینده دیگر همان شرکت موافقت نماید. ارزش پرتفوي نماینده و نحوة محاسبه آن پرتف

 .با توافق طرفین در قرارداد نمایندگی تعیین می شود

 .شود ده محسوب میشود پرتفوي نماین هایی که از طرف یا به پیشنهاد نماینده توسط شرکت بیمه صادر می نامه تبصره: بیمه

 :نماینده مکلف است .13ماده 

خود درج نماید. نام شرکت بیمه باید با حروف   کد و نام نماینده و نام شرکت بیمه طرف قرارداد را در تابلو، سربرگ و آگهی .1
 .تر از نام و کد نماینده درج شود درشت

شرایط، استثنائات، تعهدات بیمه گر و وظایف بیمه گذار را با  نامه درخواست شده از جمله نرخ و اطالعات الزم دربارة بیمه .2
 .رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوط، به متقاضی بیمه ارائه نماید

به منظور تأمین و تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران، بیمه شدگان، سایر اشخاص ذینفع و شرکت بیمه، تضمین الزم را نزد  .3
رارداد تودیع نماید. نوع، مدت و میزان تضمین مذکور در این ماده متناسب با حجم فعالیت هر نماینده حقیقی شرکت بیمه طرف ق

 .یا حقوقی و شکل حقوقی ثبت آن، به تشخیص شرکت بیمه طرف قرارداد تعیین می شود

شرکت هاي بیمه و انجام تبلیغات سوء علیه  رسمی بیمه و )کارگزاران(از رقابت مکارانه و ناسالم با سایر نمایندگان بیمه، دالالن  .4
 .آنها خودداري نماید

بیمه دریافتی را اعم از چک یا پرداخت الکترونیکی حداکثر تا قبل از پایان وقت اداري روز دریافت، به حساب بانکی شرکت  حق .5
 .بیمه مربوط واریز کند و در موارد استثنایی به صندوق آن شرکت تحویل نماید

 .شود درج نماید رسمی بیمه را در بیمه نامه اي که بنا به پیشنهاد او صادر می )نام دالل( کارگزارکد و  .6

امکانات سخت افزاري و نیروي انسانی آموزش دیده براي برقراري ارتباط الکترونیکی با شرکت بیمه مربوط و بیمه مرکزي ایران  .7
 .را تهیه نماید

مدیر عامل، عضو بیمه اي هیئت مدیره و مسئول دفتر فرعی نماینده حقوقی باید منحصرًا ارائه شغل نماینده حقیقی و  .14ماده 

 .خدمات بیمه اي در محدوده قرارداد مربوط باشد

 .تبصره: سمت هاي آموزشی در مؤسسات آموزش عالی مستثنی هستند

می نمایند به عنوان متصدیان نمایندگی بیمه شناخته کلیه کارکنان نماینده که به امر فروش یا صدور بیمه نامه مبادرت  .15ماده 

 :می شوند و باید واجد شرایط زیر و داراي گواهی صالحیت باشند

 .داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم و کسب گواهی نامه طی دوره آموزشی الزم به تشخیص شرکت بیمه .1

به تشخیص و  4و داشتن سایر شرایط عمومی مندرج در ماده  داشتن حسن اخالق و رفتار و توانایی ایجاد ارتباط با مشتریان .2
 .مسئولیت نماینده

گواهی صالحیت متصدیان نمایندگی بیمه به صورت عکس دار توسط شرکت بیمه یا با تفویض اختیار توسط نمایندگی : 1تبصره
 .بیمه براي مدت معین صادر می شود و الزم است در معرض دید مراجعان قرار داده شود

در صورت وجود هرگونه شکایت از متصدیان نمایندگی بیمه، موضوع باید توسط نماینده رسیدگی و تا حد امکان رضایت : 2صرهتب
 .مشتري جلب شود. در غیر این صورت شرکت بیمه موظف است به شکایت مشتري رسیدگی و نتیجه را کتباً به اطالع او برساند

۲۸٤  

 



بیمه به شـرکت بیمه می باشد. عالوه بر این، در  او در حکم پرداخت حق  ارمند یا بازاریاببیمه به نماینـده، ک پرداخت حق .16ماده 

 .بیمه، باید رسید کددار به متقاضی بیمه داده شود قبال دریافت حق

ر، گذار و سایر اشخاص ذینفع که ناشی از عمد، تقصی مسئولیت جبران خسارات مستقیم و یا غیرمستقیم وارده به بیمه .17ماده 

غفلت و یا قصور نماینده، کارکنان یا بازاریابان وي در رابطه با عملیات بیمه اي موضوع قرارداد نمایندگی بیمه باشد به صورت 
باشد. در هرحال مفاد این ماده، نافی مسئولیت نماینده در مقابل خسارات وارده به  تضامنی بر عهده شرکت بیمه و نماینده می

 .بیمه دریافت نشده نخواهد بود رت پرداختی، سایر هزینه ها و حقشرکت بیمه، از جمله خسا

بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال وضعیت نمایندگان حقوقی خود را با شرایط این آیین نامه   شرکت .18ماده 

 .ده حقیقی خواهد بودمنطبق نماید. در صورت عدم انطباق با شرایط این آیین نامه، کارمزد قابل پرداخت معادل کارمزد نماین

هاي  شرکت بیمه می تواند نماینده را در سود حاصل از پرتفوي متعلق به او در کلیه رشته هاي بیمه به استثناي بیمه .19ماده 
درصد مجموع کارمزدهاي پرداختی به همان نماینده بابت عملیات بیمه اي در  15عمر مشارکت دهد. سود قابل پرداخت نباید از 

 .سال مورد نظر بیشتر باشد

 :شود پروانه و قرارداد نمایندگی در موارد زیر لغو می .20ماده 

 با تصمیم یکی از طرفین قرارداد ضمن رعایت حقوق طرف مقابل؛ )الف

 ط مقرر در این آیین نامه را از دست بدهد؛درصورتی که نماینده حقیقی هر یک از شرای )ب

اي هیئت مدیره نمایندگی حقوقی هر یک از شرایط مقرر در این آیین نامه را از دست  در صورتی که مدیر عامل یا عضو بیمه )ج
 بدهد یا فوت کند یا محجور یا معذور شود و ظرف مدت سه ماه، فرد جایگزین واجد شرایط معرفی نشود؛

یا کمیته رسیدگی به تخلفات نماینده،  21صمیم هیئت رسیدگی به اختالف نماینده و شرکت بیمه، موضوع ماده در صورت ت )د
 .22موضوع ماده 

 
 فصل سوم : رسیدگی به اختالف نماینده و شرکت بیمه و رسیدگی به تخلفات نماینده

مقررات این آیین نامه و قرارداد نمایندگی منعقده، به منظور رسیدگی به اختالفات نماینده و شرکت بیمه در رابطه با  .21ماده 
 :شود هیئت رسیدگی به اختالفات نماینده و شرکت بیمه مرکب از سه نفر به شرح زیر تشکیل می

 نماینده بیمه مرکزي ایران؛ )الف

 نماینده منتخب سندیکاي بیمه گران ایران؛ )ب

 .هاي صنفی نمایندگان بیمه نماینده منتخب انجمن )ج

 .هر یک از نمایندگان مذکور براي مدت دو سال انتخاب می شوند و عزل یا تجدید انتخاب آنها بالمانع است: 1ره تبص

تصمیمات هیئت به صورت مکتوب و مستدل صادر می شود. این تصمیمات با اکثریت آراء، قطعی و معتبر و براي طرفین  :2تبصره 
اتخاذ تصمیم نهایی و امضاء اعضاي هیئت، توسط بیمه مرکزي ایران به طرفین  روز پس از 15الزم االجراست و حداکثر ظرف مدت 

ابالغ خواهد شد. حداکثر مدت رسیدگی به هر پرونده اختالف دو ماه از زمان وصول آن خواهد بود. در صورت عدم اتمام رسیدگی 
دم اتمام رسیدگی در مدت مقرر را ارائه در این مدت، هیئت باید طی گزارش مستدل به رئیس کل بیمه مرکزي ایران، دالیل ع

 .نماید
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 .دبیرخانه هیئت رسیدگی به اختالف در بیمه مرکزي ایران مستقر خواهد بود: 3تبصره 

دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم هیئت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ این آیین نامه،  :4تبصره 
 .دوین و ابالغ خواهد شدتوسط بیمه مرکزي ایران ت

رسیدگی به تخلفات نماینده، با   بیمه موظف است تخلفات نماینده و شکایت واصله از عملکرد او را در کمیته  شرکت .22ماده 

حضور نماینده انجمن صنفی نمایندگان شرکت بیمه، رسیدگی نماید. ضوابط مربوط به تشکیل این کمیته در هر شرکت بیمه را 
 .دوین و اعالم خواهد کردهمان شرکت ت

 :در صورت احراز تخلف نماینده، کمیته مذکور می تواند متناسب با نوع تخلف، تصمیمات زیر را اتخاذ نماید .23ماده 

 .تذکر کتبی به نماینده .1

 .ایجاد محدودیت در اختیارات تفویضی شامل مجوز بازدید و صدور بیمه نامه .2

 .در یک یا چند رشتۀ بیمه به مدت حداکثر شش ماهکاهش میزان کارمزد نماینده  .3

 .تعلیق فعالیت نماینده در یک یا چند رشتۀ بیمه به مدت حداکثر شش ماه .4

 .لغو پروانه فعالیت .5

روز از تاریخ ابالغ آن به  30در صورتی که تصمیم کمیته، لغو پروانه فعالیت نماینده باشد، این تصمیم ظرف مدت  .24ماده 

با درخواست کتبی وي، قابل تجدید نظرخواهی در هیئت رسیدگی به اختالف نماینده و شرکت بیمه می باشد. تصمیمات  نماینده،
 .کمیته در سایر موارد، قطعی و براي طرفین الزم االجرا است

ل پس از لغو پروانه، اي با تصمیم کمیته لغو شود این شخص نمی تواند حداقل تا مدت یک سا اگر پروانه فعالیت نماینده .25ماده 

 .هاي بیمه فعالیت نماید به عنوان نماینده بیمه در هر یک از شرکت

 
 فصل چهارم : نظارت

 .باشد نامه می بیمه مسئول احراز و انطباق شرایط فعالیت نمایندگان خود با مقررات این آیین  شرکت .26ماده 

نمایندگی و یا نحوه فعالیت نمایندگان، شرکت بیمه طبق نظر  نامه در اعطاي در صورت عدم رعایت مقررات این آیین :تبصره
باشد. همچنین شرکت بیمه مسئول جبران هر  مرکزي ایران ملزم به متوقف نمودن فعالیت نماینده یا نمایندگان مرتبط می بیمه

 .گونه خسارت وارده به اشخاص ثالث، ناشی از عدم رعایت مفاد این آیین نامه خواهد بود

نماید. در صورت عدم رعایت مقررات این  نامه، نظارت  بیمه مرکزي ایران موظف است بر حسن اجراي مفاد این آیین .27ماده 

 :تواند متناسب با هر مورد، تصمیمات زیر را اتخاذ نماید هاي بیمه، بیمه مرکزي ایران می نامه توسط هر یک از شرکت آیین

 .رعایت مقررات مربوطاخطار کتبی به شرکت بیمه مبنی بر ضرورت  .1

 .ایجاد محدودیت براي شرکت بیمه در زمینه پذیرش نماینده .2

 .ارائه پیشنهاد ممنوعیت شرکت بیمه از قبول بیمه در یک یا چند رشته بیمه براي مدت مشخص، به شوراي عالی بیمه .3

اطالعات صحیح و قابل اطمینان را بر  بیمه موظف است امکان دسترسی مناسب بیمه مرکزي ایران به آمار و  شرکت .28ماده 

 .اساس دستورالعملی که بیمه مرکزي ایران تهیه و ابالغ می کند فراهم نماید

توانند در صورت لزوم، عالوه بر اخذ اطالعات الزم، دفاتر، اسناد و محل نمایندگی  بیمه مرکزي ایران و یا شرکت بیمه می .29ماده 

۲۸٦  

 



 .باشد همکاري الزم در این زمینه می را بازرسی کنند. نماینده مکلف به

گري،  بینی نشده در این آیین نامه در رابطه با نمایندگی بیمه، تابع قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه موارد پیش .30ماده 

 قانون تجارت، سایر قوانین مربوط و عرف بیمه خواهد بود.

 

 

 58آیین نامه شماره 

 ذخایر فنی مؤسسات بیمه

 

گري و با هدف ایجاد شفافیت براي حقوق  قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 61عالی بیمه در راستاي اجراي ماده  شوراي
هاي مؤسسات بیمه را با توجه به اصول زیر  کردن ذخایر فنی در حساب گذاران و صاحبان سهام مؤسسات بیمه، چگونگی لحاظ بیمه

 :ردتصویب ک 25/10/1387در جلسه مورخ 

گرفتن ذخایر فنی مؤسسات بیمه و   ، براي در نظر28یجاد هماهنگی در اجراي استانداردهاي حسابداري از جمله استاندارد شماره .1
 .فراهم شدن امکان مقایسه عملکرد مالی این مؤسسات با التزام به کاربرد رویه یکسان حسابداري

اي به منظور افشاي وضعیت مالی واقعی سهامداران و  مالی مؤسسات بیمههاي  شفافیت ترازنامه و حساب سود و زیان در صورت.2
 .نفعان ذي

شدگان با ایجاد پشتوانه مناسب براي توانمند سازي مؤسسات بیمه در مواجهه با حوادث طبیعی  گذاران و بیمه حفظ حقوق بیمه.3
 .هاي بزرگ غیرمترقبه و خسارت

هاي  و مکمل 22نامه شماره  بوده و از تاریخ ابالغ، الزم االجراء است و جایگزین آیین تبصره 8ماده و  18نامه مشتمل بر  این آیین
 .شود آن می

 فصل اول: کلیات

اند براي ایفاي تمامی تعهداتی که به موجب قراردادهاي بیمه مستقیم و قراردادهاي بیمه اتکایی به  مؤسسات بیمه مکلف .1ماده 

 :نامه محاسبه نمایند براساس ضوابط این آییناند، ذخایر فنی زیر را  عهده گرفته

 :هاي زندگی بیمه )الف

 ذخیره ریاضی؛.1

 گذاران در منافع؛ بیمه ذخیره مشارکت .2

 ذخایر فنی بیمه عمر زمانی؛.3

 .ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی.4

۲۸۷  

 



  :هاي غیرزندگی بیمه )ب

 ؛)بیمه عاید نشده بیمه (حق حق ذخیره .1
 نشده؛ منقضی هاي ذخیره ریسک .2

 ذخیره خسارات معوق؛ .3

 بیمه؛ حق ذخیره برگشت .4

 ذخیره ریاضی؛.5

 گذاران در منافع؛ بیمه ذخیره مشارکت .6

 .ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی.7

تعیین گران اتکایی  نامه، نحوه محاسبه و برآورد ذخایر فنی سهم مؤسسات بیمه را پس از کسر سهم بیمه ضوابط این آیین .2ماده 

اند ضمن منعکس  گران اتکایی نیز در آن سهم دارند مؤسسات بیمه موظف نماید. در احتساب آن بخش از ذخایر فنی که بیمه می
گران اتکایی را نیز حسب مورد محاسبه و همراه با ذخایر  سهم بیمه  گران اتکایی، گر یا بیمه کردن ذخایر فنی قبل از کسر سهم بیمه

هاي مالی خود منعکس  عالی بیمه در صورت ه ترتیب مقرر در نمونه ترازنامه و صورت سود و زیان مصوب شورايفنی ابتداي دوره، ب
 .نمایند

بیمه عاید شده است. خسارت واقع شده عبارت  نامه منظور از ضریب خسارت نسبت خسارت واقع شده به حق در این آیین .3ماده 

یره خسارت معوق در پایان دوره منهاي ذخیره خسارت معوق ابتداي دوره و است از خسارت پرداختی طی دوره به عالوه ذخ
 .بیمه عاید نشده پایان دوره بیمه عاید نشده ابتداي دوره منهاي حق بیمه صادره به عالوه حق بیمه عاید شده عبارت است از حق حق

 هاي زندگی فصل دوم: ذخایر فنی بیمه

و ارزش  )گر (اعم از سرمایه و مستمري بیمه ارت است از تفاوت بین ارزش فعلی تعهدات هاي زندگی عب ذخیره ریاضی بیمه .4ماده 

بیمه و نسبت به سهم نگهداري مؤسسه بیمه  حق گذاران که با رعایت مبانی فنی مورد استفاده در محاسبه  بیمه فعلی تعهدات 
 .شود محاسبه می

هاي  زندگی عبارت است از درصدي از منافع حاصل از معامالت بیمه هاي گذاران در منافع بیمه ذخیره مشارکت بیمه .5ماده 

هاي زندگی  گذاران بیمه بیمه هاي زندگی باید بین  گذاري ذخایر فنی آن که به موجب شرایط قراردادهاي بیمه زندگی و سرمایه
ي بعد قابل تقسیم باشد، باید در این ذخیره ها گذاران در منافع، اعم از این که در پایان هر سال مالی یا سال بیمه تقسیم شود. سهم 

 .منظور شود

 )هاي باربري هاي غیرزندگی (به غیر از بیمه هاي عمر زمانی براساس مبانی تعیین شده براي بیمه ذخایر فنی بیمه .6ماده 

 .ها منظور خواهد شد محاسبه و در حساب -نامه آیین موضوع فصل سوم این -

بیمه در مقابل خسارات ناشی  هاي زندگی که بابت تضمین تعهدات مؤسسات  طبیعی بیمه خطرات  ذخیره فنی تکمیلی و .7ماده 

 :شود شود از جمع اقالم زیر حاصل می آمیز منظور می از حوادث فاجعه

 .بیمه اتکایی واگذاري هاي زندگی پس از کسر حق بیمه صادره بیمه درصد حق 3 )الف

 .که از سال قبل منتقل شده استذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی  )ب

سال گذشته مؤسسه   هاي زندگی سه بیمه نگهداري بیمه درصد میانگین حق 20میزان ذخیره موضوع این ماده نباید از . 1تبصره

۲۸۸  

 



 .تجاوز نماید

نماید،  درصد تجاوز 85هاي زندگی از  آمیز، ضریب خسارت در بیمه در صورتی که بر اثر وقوع حوادث طبیعی و فاجعه -2تبصره
مؤسسه بیمه مجاز است مازاد خسارات ایجاد شده ناشی از وقوع حوادث مذکور را از محل ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی 

 .عالی بیمه خواهد بود جبران نماید. استفاده از این ذخیره در سایر موارد منوط به پیشنهاد مؤسسه بیمه و تصویب شوراي

 یرزندگیهاي غ فصل سوم: ذخایر فنی بیمه

هاي مربوط به فاصله زمانی بین  بیمه هاي غیرزندگی عبارت است از حق در بیمه )بیمه عاید نشده بیمه (حق ذخیره حق .8ماده 

 :شود تاریخ ترازنامه تا انقضاي مدت قراردادهاي بیمه که به ترتیب زیر محاسبه می

درصد  15بیمه صادره پس از کسر  و بر مبناي حق )هاي بیمه به جز بیمه باربري به روش فصلی (یک هشتم براي کلیه رشته )الف
 .بیمه اتکایی واگذاري مربوطه آن به عنوان هزینه تحصیل و همچنین کسر حق

الف به عالوه یک هشتم ذخیره بیمه عبارت است از ذخیره محاسبه شده به روش بند  براي رشته بیمه باربري ذخیره حق )ب
 .مذکور

هاي آتی  بیمه سال طور کامل به عنوان حق  بیمه مازاد بر یک سال، به نامه بیش از یک سال باشد، حق چنانچه دوره بیمه .1تبصره 
 .بیمه صادره شناسایی شود هاي آتی باید به تفکیک مشخص و در سال مربوطه به عنوان حق بیمه سال شود. حق محسوب می

هاي آتی از روش  بیمه سال نامه بیش از یک سال باشد، براي احتساب حق هاي مهندسی، اگر مدت اعتبار بیمه در بیمه -2تبصره 
 .مجموع ارقام سنوات استفاده خواهد شد

بیش هایی که ضریب خسارت آنها  بیمه عاید نشده در رشته نشده براي جبران کسري ذخیره حق هاي منقضی ذخیره ریسک .9ماده 

 :شود درصد باشد مطابق فرمول زیر محاسبه می 85از 

 
  %85هاي منقضی نشده  بیمه عاید نشده پایان دوره= ذخیره ریسک حق×  )ضریب خسارت رشته -85%)

 :هاي غیرزندگی عبارت است از جمع اقالم ذیل ذخیره خسارات معوق بیمه .10ماده 

 .گر اتکایی خسارات اعالم شده در دست رسیدگی به عالوه برآورد مخارج تسویه خسارت پس از کسر سهم بیمه )الف

گر اعالم نشده به عالوه برآورد مخارج تسویه خسارت پس از  خساراتی که تا قبل از پایان دوره مالی ایجاد شده و هنوز به بیمه )ب
 .گر اتکایی کسر سهم بیمه

مدیره مؤسسه امکان محاسبه ذخیره خسارات اعالم شده  ثالث چنانچه به تشخیص و تأیید هیئت  بیمه شخصدر رشته  .1تبصره 
طی  )ضرب متوسط هزینه خسارت بدنی هر پرونده (نفر ها وجود نداشته باشد، حاصل در دست رسیدگی براي مورد به مورد پرونده

 .خیره موضوع بند الف شناسایی خواهد شدهاي در دست رسیدگی به عنوان ذ سال مالی در تعداد پرونده

باشد، مازاد بر آن منوط به تأیید بیمه » الف«درصد بند  3تواند بیش از  نمی «ب«شده بند  حداکثر خسارات برآورد. 2تبصره 
 .باشد مرکزي ایران می

بیمه  هاي برگشتی به کل حق بیمه درصد نسبت حق 50هاي غیرزندگی عبارت است از  بیمه در بیمه ذخیره برگشت حق .11ماده 

 .بیمه اتکایی واگذاري بیمه صادره سال مالی جاري پس از کسر حق سال مالی قبل ضربدر حق صادره در سه 

هایی که قطعی شده عبارت است از ارزش فعلی تعهدات  هاي غیرزندگی براي پرداخت مستمري ذخیره ریاضی در بیمه .12ماده 

۲۸۹  

 



 .گر اتکایی س از کسر سهم بیمهگر پ بیمه 

هاي غیرزندگی عبارت است از درصدي از منافع حاصل از هر یک از  گذاران در منافع بیمه ذخیره مشارکت بیمه .13ماده 

 .گذاران قابل پرداخت باشد بیمه قراردادهاي بیمه که به موجب شرایط قرارداد به 

اي غیرزندگی که بابت تضمین تعهدات مؤسسات بیمه در مقابل خسارات ه ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی بیمه .14ماده 

 :شود شود، از جمع اقالم زیر حاصل می آمیز منظور می ناشی از حوادث فاجعه

 .بیمه اتکایی واگذاري هاي غیرزندگی پس از کسر سهم حق بیمه صادره بیمه درصد حق 3 )الف

 .قبل منتقل شده استذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی که از سال  )ب

هاي غیرزندگی سه سال گذشته مؤسسه  بیمه نگهداري بیمه درصد میانگین حق 20میزان ذخیره موضوع این ماده نباید از . 1تبصره
 .تجاوز نماید

 85هاي بیمه غیرزندگی از  آمیز، ضریب خسارت در هر یک از رشته در صورتی که بر اثر وقوع حوادث طبیعی و فاجعه .2تبصره
درصد تجاوز نماید، مؤسسه بیمه مجاز است مازاد خسارات ایجاد شده ناشی از وقوع حوادث مذکور را از محل ذخایر فنی تکمیلی و 

عالی بیمه  خطرات طبیعی جبران نماید. استفاده از این ذخیره در سایر موارد منوط به پیشنهاد مؤسسه بیمه و تصویب شوراي
 .خواهد بود

 هاي اتکایی قبولی نی بیمهفصل چهارم: ذخایر ف

نامه و به موجب شرایط قراردادها و  آیین ذخایر فنی معامالت بیمه اتکایی قبولی با رعایت قواعد مقرر در مواد قبلی این  .15ماده 
 .شود هاي اتکایی محاسبه می توافق

 فصل پنجم: سایر مقررات

نامه در  توانند افزایش ذخایر فنی ناشی از اعمال مقررات این آیین نامه می مؤسسات بیمه در اولین سال اجراي این آیین .16ماده 
 .نامه قبلی را از محل ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی تأمین نمایند مقایسه با مقررات آیین

در  سال گذشته بیمه سه  نامه، مانده ذخایر فنی خطرات طبیعی در ابتداي دوره به تناسب حق در اجراي این آیین .17ماده 
 .شود هاي زندگی و غیرزندگی تسهیم می بیمه

اي که در خارج از کشور فعالیت دارند، در محاسبه ذخایر فنی مربوط به عملیات خود در خارج از کشور،  مؤسسات بیمه .18ماده 
در این باره وجود در صورتی که در کشور خارجی محل فعالیت مؤسسه بیمه ایرانی مقرراتی  .تابع مقررات محل فعالیت خواهند بود

 .نامه خواهد بود نداشته باشد، مؤسسه بیمه مربوط، تابع مقررات این آیین

 
 
 

 1/58نامه شماره  آیین

 نامه ذخایر فنی مؤسسات بیمه مکمل آیین

 
گري در جلسه مورخ  قانون تاسیس بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران و بیمه 61شوراي عالی بیمه در راستاي اجراي ماده 

۲۹۰  

 



 1/58نامه شماره  را به شرح زیر اصالح و به عنوان آیین» ذخایر فنی مؤسسات بیمه»با عنوان  58نامه شماره  ، آیین1/10/1389
 :تصویب نمود

 
 .شود اضافه می "ذخایر فنی مؤسسات بیمه"با عنوان  )58به ذیل ماده هشت آیین نامه شماره ( )3یک تبصره به عنوان تبصره ( -

 
هزینه تحصیل موضوع بند الف این ماده براي عملیات قبولی اتکایی مؤسسات بیمه مستقیم (مشروط به تفکیک  – 3تبصره  "

 ".باشد درصد می20و مؤسسات بیمه اتکایی معادل  )هاي آن مؤسسات عملیات بیمه اتکایی و بیمه مستقیم در حساب

 

 

 59آیین نامه شماره 

 مجریان امر واگذاريشرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مسئوالن و 

 

گري، در جلسه مورخ قانون تأسیس بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران و بیمه 17ماده  3شوراي عالی بیمه در اجراي بند 
تبصره  3ماده و  12فصل،  5را مشتمل بر » مسئولیت مسئوالن و مجریان امر واگذاري»نامه  ، شرایط عمومی بیمه4/9/1388

 : تصویب نمود

 : کلیاتفصل اول 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران  24نامه براساس ماده  اساس قرارداد:این بیمه-1ماده 
قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و در  30تنفیذي در ماده
نامه اجرایی نحوه بیمه مسئوالن و مجریان امر واگذاري مصوب جلسه مورخ قانون اساسی و آیین 44کلی اصل هاي  اجراي سیاست

باشد،  نامه می گذار که جزء الینفک بیمه و پیشنهاد بیمه 1316هیأت واگذاري و قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه  29/11/1387
 .باشد تنظیم گردیده است و مورد توافق طرفین می

گذار اعالم  نامه یا قبل از آن کتباً به بیمه گر نبوده و همزمان با صدور بیمهگذار که مورد قبول بیمه قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه آن
 .شود گر محسوب نمی گردیده است، جزء تعهدات بیمه

 :تعاریف و اصطالحات – 2ماده 

شته هاي بیمه مسئولیت را از بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران هاي بیمه که مجوز فعالیت در ر گر: هر یک از شرکت بیمه -1
 .اند دریافت کرده

  .باشدسازي که موظف به پرداخت حق بیمه تمام بیمه شده/گان میگذار: سازمان خصوصی بیمه-2

هاي آنها  لیتگان: کلیه مسئوالن و مجریان ذي سمت در امر واگذاري که هرساله فهرست مشاغل و مصادیق مسئو/شده  بیمه-3
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گر  گذار به بیمه از طرف بیمه  گر براي هریک، توسط هیات واگذاري تصویب و اسامی متصدیان هر شغل به همراه حداکثر تعهد بیمه
 .شود اعالم و در گواهی بیمه صادره درج می

نامه در واگذاري و سقف کلی تعهدات بیمهگر به ازاي هر بیمه شده و به ازاي هر بنگاه مورد  مبلغ بیمه شده: حداکثر تعهد بیمه-4
 .گرددنامه مشخص میطول مدت اعتبار آن به ترتیبی خواهد بود که در شرایط خصوصی بیمه

نامه مشخص  نامه به ترتیبی خواهد بود که در شرایط خصوصی بیمه نامه: شروع و انقضاي مدت اعتبار این بیمهمدت اعتبار بیمه-5
 .گردد می

برداري و  : فروش و واگذاري سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهرهامر واگذاري-6
 .شودها و موسسات دولتی و غیر دولتی، که توسط سازمان خصوصی سازي انجام می ها، بنگاه مدیریت در شرکت

تواند ادعاي خسارات  گذار می باشد که بیمه بیمه نامه میدوره کشف: منظور از دوره کشف دوره پس از انقضاء دوره اعتبار -7
نامه صورت گرفته باشد  گر اعالم نماید. چنانچه خطاي غیر عمد در دوره اعتبار بیمه نامه به بیمه مطروحه را همانند زمان اعتبار بیمه
 .هاي مذکور خواهد بود گر متعهد جبران خسارت و در دوره کشف مطرح گردد، بیمه

غیر عمد: هرگونه غفلت، قصور، اهمال یا اشتباه در انجام وظیفه که ناشی از عمد نباشد و موجب مسئولیت مدنی،  خطا ي-8
محکومیت جزایی مالی یا هر محکومیت قابل خرید دیگر یا محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم مسئوالن و مجریان امر 

 .نامه شود واگذاري موضوع این بیمه

  هاي حق الوکاله و یا دادرسی که بیمه شده موظف و یا محکوم به بازپرداخت آن هاي حق الوکاله و یا دادرسی: کلیه هزینه هزینه -9
  .به زیاندیده/گان است

موضوع بیمه: عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی، محکومیت جزایی مالی، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم  -3ماده 
 .ت قابل تقویم به جزاي نقدي بیمه شده/گان در قبال خطاهاي غیرعمدي آنان در ارتباط با امر واگذاريو هر محکومی

 
 گذار فصل دوم : وظایف و تعهدات بیمه

گر را با دقت و صداقت و به طور کامل  هاي کتبی بیمه  گذار مکلف است پرسش رعایت اصل حد اعالي حسن نیت: بیمه -4ماده 
گر عمداً از اظهار مطلبی خودداري و یا اظهارات خالف واقع بنماید، به  هاي بیمه گذار در پاسخ به پرسش بیمهپاسخ دهد. هر گاه 

گر بکاهد، قرارداد  نحوي که مطالب اظهار نشده یا اظهارات خالف واقع، موضوع خطر را تغییر دهد و یا از اهمیت آن در نظر بیمه
هد بود. حتی اگر مطلبی که کتمان شده یا بر خالف واقع اظهار شده است، هیچگونه تاثیري بیمه از تاریخ انعقاد باطل و بالاثر خوا

تواند  گر می گذار به وي مسترد نخواهد شد، بیمه در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت عالوه بر آنکه وجوه پرداختی بیمه
 .اقساط معوق حق بیمه تا آن تاریخ را نیز از وي مطالبه نماید

گر منوط به انعقاد قرارداد بیمه و پرداخت حق گر: شروع پوشش و اجراي تعهدات بیمه شروع پوشش و اجراي تعهدات بیمه -5اده م
  .بیمه آن است

گذار موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاري از تاریخ اطالع از طرح هرگونه دادخواست،  اعالم خسارت: بیمه - 6ماده 
مراجعه و با  )نامه گر (شرکت بیمه صادر کننده بیمه شده/گان، به بیمه ده ناشی از مسئولیت هر یک از بیمهشکایت و خسارت ادعا ش

شده/گان را اعالم نماید یا مراتب را ظرف مدت  تکمیل فرم اعالم خسارت، خسارت ادعا شده ناشی از مسئولیت هر یک از بیمه
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اقدامات و دفاعیات الزم، مدارك مثبته و سایر اطالعاتی که راجع به حادثه و  گر برساند و ضمن انجام مذکور کتباً به اطالع بیمه
گذار هر یک از تعهدات فوق را انجام  گر قراردهد. در صورتی که بیمه شود را در اختیار بیمه تعیین میزان خسارت از او خواسته می

گذار ثابت کند به دلیل امور غیر قابل اجتناب از  بیمهگر تعهدي در قبال خسارت مورد ادعا نخواهد داشت، مگر آنکه  ندهد بیمه
  .عهده انجام آنها بر نیامده است

گر براي  شده/ گان را به همراه میزان حداکثر تعهد بیمه گذار موظف است فهرست بیمه بیمه :شده /گاناعالم فهرست بیمه -7ماده 
گر اعالم نماید. در غیر  نامه به بیمه کماه از تاریخ صدور بیمههر یک از این افراد، جهت صدور گواهی بیمه حداکثر ظرف مدت ی

 .گر تعهدي نسبت به پرداخت خسارت ندارد اینصورت بیمه

گذار و بیمه شده /گان موظفند، کلیه قوانین و مقررات مربوط از جمله؛ قانون برنامه  رعایت قوانین و مقررات مربوط: بیمه -8ماده 
اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. ، قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و  سوم و چهارم توسعه اقتصادي،

نامه،  ها و رویه جاري در امر موضوع این بیمه قانون اساسی و همچنین دستورالعمل 44فرهنگی ج.ا.ا. و سیاستهاي کلی اصل 
  .ره را رعایت نمایدنامه معامالت و مزایده و غی بخصوص ضوابط کارشناسی، آئین

گر پس از دریافت فرم اعالم خسارت نسبت به  گر در مراجع قضایی: در صورتی که بیمهگذار به نظرات بیمهتوجه بیمه -9ماده 
جزئیات امر از جمله چگونگی و میزان ضرر و زیان ادعا شده و کم و کیف ادعاي مطروحه در دادگاه یا سایر مراجع رسیدگی کننده 

گذار مکلف است به نظرات وي توجه کافی و دقیق نموده وآن را در  گذار منعکس نماید، بیمه ها را به بیمه اشته باشد و آننظراتی د
هر مرحله در اختیار مراجع قضایی و یا سایر مراجع رسیدگی کننده قرار دهد. عالوه برآن در صورتی که مقررات و پرونده قضایی 

 .جلسات رسیدگی به دعاوي شرکت نماید تواند در گر می اجازه دهد، بیمه

 
 گر فصل سوم : وظایف و تعهدات بیمه

روز پس از دریافت  15گذار در مراجع ذیصالح، حداکثر ظرف مهلت  گر متعهد است در صورت احراز مسئولیت بیمه بیمه -10ماده 
ها و  این بیمه نامه اقدام کند. میزان هزینهاسناد و مدارك مورد نیاز، نسبت به ایفاي تعهدات خود، طبق شرایط عمومی و خصوصی 

 .شود خسارات موضوع بیمه و عمد یا غیر عمد بودن جرم یا خطا، توسط مراجع ذیصالح تعیین می

 .در تعهد بیمه گر قرار دارد 2ماده  9پرداخت هزینه هاي حق الوکاله و یا دادرسی موضوع بند  – 1تبصره

هاي  شود.پرداخت هزینه گذار انجام می گر و بیمه نامه با موافقت بیمه تعیین وکیل براي دفاع از دعاوي موضوع این بیمه – 2تبصره
طبق قرارداد وکالت و جمعاً تا   گر دادرسی و حق الوکاله دفاع از دعاوي مطروحه علیه بیمه شده/گان منوط به موافقت قبلی بیمه

 .باشد گر می مبلغ تعهد بیمه 10%

تواند قبل از  گر می گر محرز باشد، بیمه گذار با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده از نظر بیمه در مواردي که مسئولیت بیمه -3تبصره
  .صدور راي از سوي مراجع قانونی ذیصالح با تحصیل موافقت مدعی یا مدعیان نسبت به پرداخت و تسویه خسارت اقدام کند

 
 فصل چهارم : استثنائات

 :باشند نامه نمی خسارتهاي زیر تحت پوشش این بیمه -11ماده 

 شده /گان خارج از موضوع این قرارداد گذار و بیمه هاي مدنی بیمه سئولیت -1
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 هاي واگذار شده  هاي ناشی از تولیدات و خدمات هریک از شرکت مسئولیت -2

 هاي واگذار شده  درآمد شرکتخسارت ناشی از عدم النفع، از دست دادن هرگونه سود، پاداش و  -3

 کار معترض به امر واگذاريخسارت ناشی از اعتصاب و اغتشاش نیروي -4

/گان، افترا، تهمت و انتشار افترا  هاي ناشی از هرگونه معامالت و تبانی مجریان و مسئوالن امر واگذاري، عمد بیمه شده خسارت -5
 ز تقلب وکالهبرداريهاي کیفري ناشی ا به صورت کتبی یا شفاهی، غرامت

 هر گونه صدمه بدنی وارده از سوي هر یک از مسئوالن و مجریان امر واگذاري -6

 خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از نوسانات نرخ ارز و ارزش سهام در بازار بورس  -7

 
 فصل پنجم : سایر مقررات

گري و سایر مقررات و قوانین جاري عمل  امر بیمه، عرف بیمهدر موارد سکوت این قرارداد مطابق ضوابط کلی حاکم بر  -12ماده 
 خواهد شد

 

 

 60آیین نامه شماره 

 

گري  قانون تأسیس بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران و بیمه 61در اجراي ماده  14/11/1388شوراي عالی بیمه در جلسه مورخ 
گذاري مؤسسات بیمه مشتمل بر نامه سرمایهگذاري مؤسسات بیمه آیین نامه سرمایه همان قانون، آئین 17ماده  5و به استناد بند 

  :تبصره را با توجه به اصول زیر تصویب کرد 12ماده و 17

 گذاران حفظ سالمت مالی مؤسسات بیمه و حمایت از حقوق بیمه -

 قانون اساسی 44هاي اصل  همسو با سیاست شفاف سازي و تسهیل مقررات متناسب با رویکرد آزادسازي و -

 ها گذاريتقویت مدیریت منابع مالی مؤسسات بیمه به منظور افزایش بازده اقتصادي سرمایه -

هاي مجاز متناسب با تحوالت  گذاري روزرسانی انواع سرمایهگذاري مؤسسات بیمه و به تبیین جامع و پویاي منابع قابل سرمایه -
 بازار سرمایه

گذاري ابتداي دوره (شامل حقوق صاحبان سهام و گذاري از محل منابع سرمایهمؤسسه بیمه موظف است عملیات سرمایه -1 ماده
 .نامه انجام دهدها و سایر ضوابط این آیینو سایر منابع مالی را با رعایت حد نصاب )ذخایر فنی سهم نگهداري ابتداي دوره مالی

هاي مقرر اي داشته باشد، مالك محاسبه حد نصابدورههاي مالی حسابرسی شده میانصورتدر صورتی که مؤسسه بیمه  -تبصره
  .اي مزبور خواهد بوددورههاي مالی میانماهه دوم سال مالی، اقالم مندرج در صورتنامه براي ششدر این آیین

ه را به صورت سپرده بانکی ( اعم از ریالی و گذاري ابتداي دورمؤسسه بیمه موظف است حداقل سی درصد منابع سرمایه -2ماده 
گذاري ها منتشر شده باشد، سرمایهو اوراق مشارکت که با تضمین دولت یا بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران یا سایر بانک )ارزي
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  .نماید

می ایران را دارند، حداکثر گذاري مؤسسه بیمه نزد مؤسسات مالی و اعتباري که مجوز بانک مرکزي جمهوري اسالسپرده -1تبصره 
  .هاي بانکی مجاز استتا بیست درصد سپرده

بانکی و اوراق مشارکت خود را به عنوان تضمین و یا وثیقه  مؤسسه بیمه مجاز نیست بیش از ده درصد مجموع سپرده -2تبصره
 .مرکزي جمهوري اسالمی ایران مجاز استافزایش سقف موضوع این تبصره با اخذ موافقت قبلی بیمه  .تعهدات خود استفاده نماید

 
هاي پذیرفته گذاري ابتداي دوره را در سهام شرکتمؤسسه بیمه مجاز است در مجموع، حداکثر چهل درصد منابع سرمایه -3ماده 

  .گذاري نمایدشده در بورس و اوراق بهادار و فرابورس سرمایه

 .ده درصد منابع موضوع این ماده مجاز استگذاري در سهام هرشرکت، حداکثر تا سرمایه -1تبصره 

هاي مؤسسه گذاريپذیر مجاز است.سرمایهگذاري در سهام هر شرکت، حداکثر تا ده درصد سرمایه شرکت سرمایهسرمایه -2تبصره 
  .نامه، مشمول محدودیت مندرج در این تبصره نیستبیمه، قبل از تاریخ اجراي این آیین

 
هاي پذیرفته شده در فرابورس، در مجموع حداکثر تا بیست درصد منابع موضوع این ماده سهام شرکت گذاري درسرمایه -3تبصره

  .مجاز است

گذاري ابتداي دوره را در ابزارهاي پولی و مالی مورد مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداکثر پانزده درصد منابع سرمایه -4ماده 
  .گذاري نمایدازمان بورس و اوراق بهادار سرمایهتأیید بانک مرکزي جمهوري اسالمی و یا س

 .گذاري در هر ابزار پولی یا مالی، حداکثر تا بیست درصد منابع موضوع این ماده مجاز استسرمایه -تبصره 

هاي گذاري ابتداي دوره را در سهام شرکتمؤسسه بیمه مجازاست در مجموع حداکثر بیست درصد منابع سرمایه -5ماده 
 .گذاري نمایدی سرمایهغیربورس

سرمایه گذاري در سهام هر شرکت تا چهل درصد منابع موضوع این ماده مجاز است و مازاد بر آن مستلزم اخذ موافقت  - تبصره
  .قبلی بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران است

تداي دوره را به صورت مشارکت در گذاري ابمؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداکثر بیست و پنج درصد منابع سرمایه -6ماده 
 .گذاري نمایدها، اجراي عملیات عمرانی و ساختمانی و امالك و مستغالت سرمایهطرح

سرمایه گذاري در هر طرح یا پروژه تا سی درصد منابع موضوع این ماده مجاز است و مازاد بر آن مستلزم اخذ موافقت  - تبصره
  .است قبلی بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران

گذاري ابتداي دوره را با رعایت شرایط زیر به صورت مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداکثر ده درصد منابع سرمایه -7ماده 
 :گذاري نمایدانعقاد انواع قراردادهاي مشارکت سرمایه

 .گذاري در هر قرارداد تا پنجاه درصد منابع موضوع این ماده مجاز استسرمایه )1

هاي بلندمدت پنج ساله قراردادهاي مشارکت، کمتر از باالترین نرخ سود سپرده )رخ سود خالص (پس از کسر مالیاتحداقل ن )2
 .مؤسسه بیمه در مقطع انعقاد قرارداد نباشد

رعایت گذاري ابتداي دوره را با تائید هیأت مدیره و با مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداکثر پنج درصد منابع سرمایه - 8ماده 
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 .شرایط زیر، براي خرید محل فعالیت به نمایندگان خود تسهیالت پرداخت نماید

  .حداقل دو سال از شروع فعالیت نماینده گذشته باشد )1

 .محل خریداري شده به عنوان وثیقه در رهن مؤسسه بیمه قرار گیرد )2

 .ماه نگذشته باشداز تاریخ خرید محل تا زمان ارائه آن به عنوان وثیقه، بیش از شش  )3

 .سقف تسهیالت حداکثر تا پنجاه درصد ارزش محل خریداري شده به منظور فعالیت نمایندگی باشد )4

 .مدت بازپرداخت تسهیالت حداکثر پنج سال باشد )5

 .باشدساله مؤسسه بیمه در مقطع اعطاي تسهیالت نهاي بلندمدت پنجنرخ سود تسهیالت کمتر از باالترین نرخ سود سپرده )6

 
 
 

گذاران مربوط تسهیالت پرداخت هاي زندگی به بیمه نامهمجاز است از محل ذخایر ریاضی، طبق شرایط بیمه مؤسسه بیمه - 9ماده 
 .نماید

گذاري ابتداي دوره را به کارکنان خود تسهیالت مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداکثر پنج درصد منابع سرمایه -10ماده 
  .پرداخت نماید

در موارد خاص به درخواست مؤسسه بیمه و تأیید بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران، حد نصاب مندرج در این ماده تا  -تبصره 
 .ده درصد قابل افزایش است

گذاري ابتداي دوره به استثناي ذخایر ریاضی سهم مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداکثر سی درصد منابع سرمایه -11ماده 
مبناي  .مورد نیاز براي انجام فعالیت اصلی مؤسسه اختصاص دهد )مشهود و نامشهود(هاي ثابت ي را به تأمین دارائینگهدار

 .هاي ثابت، ارزش دفتري آنهاستمحاسبه ارزش دارایی

ماده تا در موارد خاص به درخواست مؤسسه بیمه و تأیید بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران، حد نصاب مندرج در این  -تبصره
 .پنجاه درصد قابل افزایش است

هاي خود را به نسبت حقوق صاحبان سهام و ذخایر فنی ابتداي گذاريمؤسسه بیمه موظف است درآمد حاصل از سرمایه -12ماده 
 .هاي مالی منعکس نمایددوره تفکیک و در صورت

تابع مقررات کشور  مالی ایجاد شده در خارج از کشور گذاري منابع براي مؤسسه بیمه فعال در سایر کشورها، سرمایه – 13ماده 
  .محل فعالیت خواهد بود

-گذاريمؤسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر دوره سه ماهه، اطالعات مربوط به سرمایه -14ماده 

ر چارچوبی که بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران ماهه را دماهه و دوازدهماهه، نهماهه، ششهاي سههاي انجام شده خود در دوره
 .تعیین و اعالم خواهد کرد، به بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران ارسال نماید

نامه را جهت اتخاذ تصمیم به شوراي بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است موارد تخلف از مقررات این آیین -15ماده 
  .عالی بیمه گزارش نماید

ماهه دوره ماهه و نهماهه، ششهاي سهنامه، در دورههاي تعیین شده در این آیینانحراف تا ده درصد مقادیر حاصل از نصاب -تبصره
 .شودماهه اصالح گردد، تخلف محسوب نمیکه مقادیر فوق در دوره دوازدهمالی مشروط به این
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و غیرزندگی است. مؤسسات بیمه زندگی و اتکایی نیز، تا زمانی که  نامه مشمول مؤسسات بیمه مختلطضوابط این آیین -16ماده
  .نامه خواهند بودگذاري آنها تصویب نشده باشد، ملزم به رعایت ضوابط این آیینبراي سرمایه نامه جداگانهآیین

 هاي بعدي آن خواهد بود.و مکمل 42نامه شماره االجرا و جایگزین آیین الزم 1389/ 1/1نامه از تاریخ این آیین -17ماده 

 

 

 

 61آیین نامه شماره 

 

قانون تأسیس بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران و بیمه  61، در اجراي ماده 19/12/1388شوراي عالی بیمه در جلسه مورخ 
و یک تبصره به  ماده 6همان قانون، آئین نامه اندوخته هاي قانونی مؤسسات بیمه را مشتمل بر  17ماده  8گري و به استناد بند 
 :شرح زیر تصویب نمود

مؤسسات بیمه مکلفند براي تقویت سرمایه و بنیه مالی خود، اندوخته هاي زیر را محاسبه و در حساب هاي خود منعکس  -1ماده 
  :نمایند

 اندوخته قانونی  )الف

 اندوخته سرمایه اي )ب

خالص مؤسسه را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نمایند. زمانی مؤسسات بیمه مکلفند هر سال حداقل یک بیستم از سود  -2ماده
که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه رسید، موضوع کردن آن اختیاري است. در صورتی که سرمایه مؤسسه افزایش یابد، کسر 

 .یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد

مؤسسات بیمه مکلفند هرسال حداقل یک دهم از سود خالص مؤسسه را به عنوان اندوخته سرمایه اي موضوع نمایند.  - 3ده ما
سرمایه مؤسسه الزامی است. در صورتی که اندوخته سرمایه اي به سرمایه افزوده  %100احتساب اندوخته سرمایه اي تا رسیدن به 

 .سرمایه جدید ضروري می باشد %100شود، کسر اندوخته مذکور تا رسیدن به 

در صورتی که موضوع نمودن اندوخته قانونی با توجه به نصاب تعیین شده در ماده دو متوقف شود، اندوخته سرمایه اي  -تبصره 
  .هرسال به حداقل پانزده درصد سود خالص افزایش خواهد یافت

اي تعیین شده باشد، می  ري براي اندوخته هاي قانونی و سرمایهمؤسسات بیمه ا ي که در اساسنامه آنها نصاب باالت - 4ماده 
 .هاي مقرر در اساسنامه منظور نمایند بایست اندوخته هاي مذکور را با نصاب

مؤسسات بیمه مجازند با رعایت استانداردهاي حسابداري و تصویب مجامع عمومی خود، نسبت به موضوع نمودن سایر  - 5ماده 
 .اینداندوخته ها اقدام نم

 .و متمم هاي آن خواهد بود 11جایگزین آئین نامه شماره 1/1/1389این آئین نامه از تاریخ - 6ماده 
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 62آیین نامه شماره 

 شرایط عمومی بیمه وجوه در صندوق

 

  :گـري و به منظورقانون تأسیس بیمه مرکزي جمهوري اسالمـی ایران و بیمه 17ماده  3شـوراي عالـی بیمـه در اجراي بند

 مند نمودن و استاندارد سازي بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه  ساماندهی، ضابطه ·

 نظارت بر عرضه بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه ·

 گذاران وجوه در صندوق و وجوه در راه تامین حقوق بیمه ·

 ندوق و وجوه در راهاي وجوه در ص گر رشته بیمه تبیین و تعیین حقوق و تکالیف بیمه گذار و بیمه ·

را در شش فصل، نوزده ماده و » )شرایط عمومی بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه (در حال حمل«، 19/8/1389در جلسه مورخ 
 :یک تبصره به شرح زیر تصویب نمود

 فصل اول: کلیات

گري و  وانین و مقررات بیمه، عرف بیمه، ق1316نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه  اساس قرارداد: این بیمه -1ماده 
گذار که مورد قبول  تنظیم شده است. بخشی از پیشنهاد کتبی بیمه )نامه گذار (جزء الینفک بیمه بیمه ... پیشنهاد کتبی مورخ

 .گر نیست بیمه گذار اعالم شده است، جزء تعهدات کتبی به بیمه صورت نامه یا قبل از آن به زمان با صدور بیمه گر نبوده و هم بیمه

نظر از هر معنی و مفهوم دیگري که ممکن است داشته باشند، در این قرارداد با  تعاریف و اصطالحات: این اصطالحات صرف -2ماده 
  :اند رفته کار تعریف مقابل آن به

بران خسارت احتمالی را بیمه، ج نامه درج شده است و در ازاي دریافت حق اي که مشخصات آن در بیمه گر: شرکت بیمه بیمه -1-2
 .گیرد می عهده نامه بر طبق شرایط مقرر در این بیمه

  .بیمه است گر منعقد کرده و متعهد پرداخت حق گذار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که قرارداد بیمه را با بیمه بیمه -2-2

تمام یا قسمتی از مورد بیمه نفع داشته  گذار تعیین کرده و در گذار یا هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیمه نفع: بیمه ذي -3-2
 .شود نامه، تمام یا بخشی از خسارت به وي پرداخت می اساس مندرجات بیمه است و بر

نحوي  بیمه به به پرداخت حق گر منوط پردازد و انجام تعهدات بیمه گر می گذار در مقابل تعهدات بیمه بیمه: وجهی که بیمه حق -4-2
 .افق شده استنامه تو است که در بیمه

شود. درهرحال پایان  نامه مشخص می سال شمسی است که شروع و انقضاي آن در شرایط خصوصی بیمه مدت بیمه: یک -5-2
 .نامه است تاریخ انقضاي مندرج در بیمه  مدت قرارداد در صورت نبودن شرط خالف،

نامه  ترتیبی است که در شرایط خصوصی بیمه بیمه مقرر، به حقبه پرداخت  نامه منوط نامه: اعتبار بیمه شرایط اعتبار بیمه -6-2
 .مشخص شده است
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 .شود  گذار است و میزان آن در شرایط خصوصی تعیین می فرانشیز: بخشی از هر خسارت که به عهده بیمه -7-2

هاي بانکی  ، انواع چک)، انواع شمش و سکه (طال و نقره)ها و مسکوکات رایج داخلی و خارجی وجوه: شامل پول (اسکناس -8-2
هاي  ها و برات تمبر، سفته ، )اوراق مشارکت، اوراق قرضه دولتی، اوراق سهام، گواهی سپرده و ...(شده، انواع اوراق بهادار  تضمین

 .شود هاي واگذاري مشتریان می شده و چک شده و تحریر تمبر

نامه درج  ات آن در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد بیمهمحل موضوع بیمه : قسمت داخلی هر ساختمان که نشانی و مشخص -9-2
 .گذار قرار دارد شده است و براي نگهداري یا تبادل وجوه در صندوق در اختیار بیمه

یی که در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد )(ها وجوه در صندوق: تمامی وجوهی که در محل موضوع بیمه در گاوصندوق -10-2
دار مربوطه تحویل شده  گذار که توسط مشتري به تحویل شوند و یا وجوه روي پیشخوان بیمه ري میشده نگهدا نامه تعیین بیمه

 .شوند ها نیز جزء مصادیق وجوه در صندوق محسوب می داخل بانک (ATM)هاي خودپرداز است. وجوه موجود در دستگاه

محض تحویل در مقصد به  شود و به شروع می محض دریافت وجوه توسط حامل مدت زمان حمل وجوه: فاصله زمانی که به -11-2
 .یابد شده، پایان می صندوقدار و یا هر شخص دیگري که در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد تعیین

وجوه در راه: تمامی وجوهی که در مدت زمان حمل توسط وسایل نقلیه معین ودر مسیرهاي اعالم شده در شرایط  -12-2
 .دشون خصوصی و فرم پیشنهادحمل می

موضوع بیمه: بیمه وجوه در صندوق و یا وجوه در راه به شرح مندرج در شرایط عمومی و خصوصی و فرم پیشنهاد  -3ماده 
شده، خسارات وارده  گذار و در صورت تحقق خطرات بیمه شود در ازاي انجام وظایف بیمه گر متعهد می اساس آن بیمه نامه که بر بیمه

  .ران کندنفع را جب گذار یا ذي به بیمه

 فصل دوم: خطرات وحوادث تحت پوشش

 :خطرات و حوادث تحت پوشش براي وجوه در صندوق و وجوه در راه به شرح زیر است -4ماده 

 مسلحانه با شکست حرز؛ سرقت مسلحانه و غیر -1-4

 سوزي، انفجار و صاعقه؛ آتش -2-4

 تصادف و یا تصرف وسیله نقلیه حامل وجوه؛  -3-4

به قطار و هواپیماهاي حامل وجوه و  ها و دزدي دریایی و سوانح مربوط تصادم شناورهاي دریایی و کشتی و غرق آنتصادف و  -4-4
 .هواپیماربایی

 فصل سوم: استثنائات

نحو  آن به  نامه یا الحاقیه مگر آنکه در بیمه  نامه نیست؛ هاي ناشی از حوادث و خطرات زیر تحت پوشش این بیمه خسارت -5ماده 
  :ري توافق شده باشددیگ

 اعتصاب، شورش، اغتشاش و بلوا؛ -1-5

 ، عملیات خصمانه و انقالب؛)جنگ (اعم از اینکه اعالم شده یا نشده باشد -2-5

 ها؛ زلزله، سیل، طوفان و طغیان رودخانه -3-5

 حمل وجوه در خارج از قلمرو جغرافیایی جمهوري اسالمی ایران؛  -5 -4

 .خارج از محل موضوع بیمه  ATMهاي خود پرداز اهوجوه موجود در دستگ -5-5
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 :گر نخواهد بود جبران خسارت در این موارد در تعهد بیمه -6ماده 

 خسارات مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشات اتمی و رادیواکتیو؛ -1-6

 ان و یا اختالس؛ گذار، کارکن نفع، کارکنان وي و همچنین تبانی بیمه گذار، ذي صداقت و امانت بیمه عدم -2-6

 ؛)اشتباهات دفتري، حسابداري و کامپیوتري (عمدي و سهوي -3-6
 هاي مالی؛ حساب  خسارات وارده به دفاتر حسابداري، اسناد و صورت -4-6

 مصادره، توقیف، ضبط و تخریب به امر مقامات دولتی؛ -5-6

 النفع؛ عدم -6-6

 شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد تعیین شده است؛هایی غیر از آنچه در  نگهداري وجوه در محل -7-6

 ؛ )گرفتن گاوصندوق(ها در محل قرار )هاي حاوي شماره رمز گاوصندوق(ها و یا برگه )جاماندن کلید(ها به -8-6

 بدون نگهبان و حفاظ گذاشتن وجوه در راه در وسیله حمل؛ -9-6

 رج در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد؛ اي غیر از موارد مند ها و وسایل نقلیه حمل وجوه با روش -10-6

 دار و یا بعد از تحویل به مشتري؛ سرقت وجوه از روي پیشخوان قبل از تحویل آن به تحویل -11-6

 کردن یا سرقت اینترنتی؛ هک -12-6

 محتویات صندوق امانات؛ -13-6

  .خسارت وارده به محل موضوع بیمه -14-6

 گذار فصل چهارم: وظایف و تعهدات بیمه

کامل پاسخ  طور گر را با دقت و صداقت و به هاي کتبی بیمه  گذار مکلف است پرسش رعایت اصل حد اعالي حسن نیت: بیمه -7ماده 
گر عمداً از اظهار مطلبی خودداري کند و یا اظهارات خالف واقع نماید،  هاي بیمه گذار در پاسخ به پرسش دهد. هرگاه بیمه

گر بکاهد، قرارداد  ا اظهارات خالف واقع، موضوع خطر را تغییر دهد و یا از اهمیت آن در نظر بیمهنشده ی که مطالب اظهار نحوي به
گونه تأثیري  بیمه از تاریخ انعقاد، باطل و بالاثر خواهد بود؛ حتی اگر مطلبی که کتمان شده یا بر خالف واقع اظهار شده است، هیچ

تواند  گر می گذار به وي مسترد نخواهد شد، بلکه بیمه بر آنکه وجوه پرداختی بیمه صورت عالوه این در .در وقوع حادثه نداشته باشد
 .بیمه تا آن تاریخ را نیز از وي مطالبه کند اقساط معوق حق

گذار در نتیجه عمل خود خطري را که به مناسبت آن عقد بیمه منعقد شده است، تشدید  اعالم تشدید خطر: هرگاه بیمه -8ماده 
گر  طوري تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود، بیمه  ها یا وضعیت موضوع بیمه را  از کیفیتکند یا یکی 

گر را بالفاصله از آن مطلع کند. اگر تشدید خطر یا تغییر  شد باید بیمه حاضر به انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمی
رسمی به  صورت گذار نباشد، مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطالع خود به یمهوضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل ب

گذار پیشنهاد کند و  بیمه را معین کرده و به بیمه گر حق دارد اضافه حق شده، بیمه گر اعالم کند. در هر دو مورد ذکر بیمه
گذار  رارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمهگذار حاضر به قبول و پرداخت آن نشود، ق که بیمه صورتی در

نحوي از  گر پس از اطالع از تشدید خطر به که بیمه صورتی در .باشد خسارات وارده را نیز از مجراي محاکم عمومی از او مطالبه کند
گذار قبول کرده یا  پس از اطالع از مراتب از بیمهمثال اقساطی از وجه بیمه را  عنوان انحا رضایت به بقاي قرارداد داده باشد ـ به

بیمه بعد از اطالع از  تواند به مراتب مذکور استناد کند. وصول اقساط حق خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد ـ دیگر نمی

۳۰۰  

 



 .ارداد استگر به بقاي قر رضایت بیمه بر  تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحوه آن دلیل 

گر و  گذار موظف است به محض اطالع از وقوع هرگونه حادثه مشمول بیمه، مراتب را بالفاصله به بیمه اعالم خسارت: بیمه-9ماده 
اطالع داده و طرح شکایت کند وکلیه اسناد و  )مقامات انتظامی و قضایی (جهت اخذ گزارش نیروي انتظامی و یا دستور مقام قضایی

ه وقوع حادثه و میزان خسارت وارده را تهیه کند و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاري از تاریخ اطالع از وقوع حادثه ب مدارك مربوط
کتبی وقوع حادثه را اعالم نماید و یا مراتب را ظرف مدت  صورت گر مراجعه و به یا خسارت به یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه

گر را از قبیل دفاتر مالی و حسابداري در  گر برساند و هرگونه مدارك درخواستی بیمه مهمذکور از طریق پست سفارشی به اطالع بی
  .اختیار وي قرار دهد

  :گذار موظف است بیمه -10ماده 

 آورد؛  عمل هاي الزم و معمول را در نگهداري و حمل وجوه به کلیه احتیاط -1-10

نامه  حمل وجوه را در مسیرهاي اصلی و معمول، در مدت زمان حمل وجوه مندرج در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد بیمه -2-10
 انجام دهد؛ 

 نامه انجام دهد؛  توجه به شرایط حمل مندرج در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد بیمه حمل وجوه را با -3-10

ثبت و  )شده را در دفاتر قانونی (حسابداري یا کامپیوتر در راه و مبالغ حمل  و وجوه )در صندوق(ها  اطالعات کلیه وجوه -4-10
 گر در اختیار وي قرار دهد؛  نگهداري کند و اطالعات مذکور را در هر زمان بنا به درخواست بیمه

گر الزم  ان که بیمهنامه را در هر زم منظور بازیافت خسارات احتمالی ناشی از خطرات تحت پوشش بیمه کلیه اطالعات به -5-10
 هاي الزم را نماید؛ بداند در اختیار وي قرار دهد و مساعدت

گر همکاري الزم را داشته  کردن سارق یا سارقین و شرکاي جرم و نیز کشف و استرداد وجوه مسروقه با بیمه منظور پیدا به -6-10
 .باشد

ها در افزایش خسارت، از  تواند به نسبت تأثیر آن گر می دهد بیمهیک از تعهدات فوق را انجام ن گذار هر که بیمه صورتی در :تبصره
واسطه امور غیرقابل اجتناب از عهده انجام آنها بر نیامده  گذار ثابت کند که به مقدار خسارت پرداختی کم کند، مگر اینکه بیمه

  .است

گر  شود؛ ولی شروع تأمین و اجراي تعهدات بیمه نعقد میگر م گذار و قبول بیمه نامه با تقاضاي بیمه بیمه: بیمه پرداخت حق -11ماده 
صورت قسطی باشد و  بیمه به بینی شده است. چنانچه پرداخت حق نامه پیش ترتیبی است که در بیمه بیمه به به پرداخت حق منوط
نامه  گر بیمه خ کند. چنانچه بیمهنامه را فس تواند بیمه گر می گذار یک یا چند قسط از اقساط موعد رسیده را پرداخت نکند، بیمه بیمه

 .نامه خواهد بود شده در شرایط خصوصی بیمه بینی را فسخ نکرده باشد، در صورت وقوع حادثه، پرداخت خسارت تابع ضوابط پیش

 گر فصل پنجم: وظایف و تعهدات بیمه

لیه اسناد و مدارك مورد نیاز و گر موظف است در صورت وقوع خطرات تحت پوشش، پس ازاخذ ک پرداخت خسارت: بیمه -12ماده 
نامه به  روز مطابق شرایط عمومی و خصوصی بیمه 20هاي الزم ، خسارات وارده را حداکثر ظرف مدت  انجام بررسی و کارشناسی

 .گذار پرداخت کند بیمه

ایط خصوصی و فرم گر در هر صندوق و براي هر مورد بیمه و همچنین در هر حمل، از آنچه در شر حداکثر تعهد بیمه -13ماده
گر را براي مبلغ مازاد جلب  گذار قبل از شروع حمل، موافقت بیمه نامه تعیین شده، تجاوز نخواهد کرد، مگر آنکه بیمه پیشنهاد بیمه

۳۰۱  

 



 .باشدکرده

 است که در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد  نحوي گر در مورد وجوه در راه، در مدت زمان حمل وجوه به تعهد بیمه -14ماده 
 .نامه تعیین شده است بیمه

 
 فصل ششم: سایر مقررات

نامه اقدام کند. در صورت  به فسخ بیمه روزه نسبت 15تواند با اخطار کتبی  نامه می یک از طرفین بیمه نامه: هر فسخ بیمه -15ماده 
اساس تعرفه  بیمه بر ار، حقگذ طرف بیمه صورت روزشمار و در صورت فسخ از مانده به بیمه مدت باقی گر، حق طرف بیمه فسخ از

  .مدت محاسبه خواهد شد کوتاه

الطرفین حل کنند؛ ولی چنانچه از  صورت دوستانه و مرضی نحوه رفع اختالف: طرفین باید اختالف خود را تا حد امکان به -16ماده 
فصل خواهد  و ح قانونی حلصال توافق، موضوع از طریق مراجع ذي وفصل نشد از طریق داوري و در صورت عدم طریق مذاکره حل

 .شد

  .شود نامه دو سال است که از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوي شروع می مرور زمان: مروز زمان دعاوي ناشی از این بیمه -17ماده 

هایی است که در محدوده جغرافیایی جمهوري اسالمی ایران  هاي این قرارداد شامل خسارت قلمرو جغرافیایی: پوشش -18ماده 
 .به توافق خاص است یجاد شود و تعمیم آن به حوادث خارج از کشور، مشروطا

گري و  نامه، مطابق ضوابط کلی حاکم بر امر بیمه، عرف بیمه نشده در این بیمه بینی نشده: در موارد پیش بینی موارد پیش -19ماده 
 سایر قوانین و مقررات جاري عمل خواهد شد.

 

 

 63آیین نامه شماره 

 عمومی بیمه مسئولیت مدنی در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث براي شناورهاي صیاديشرایط 

 

گـري و با استناد به قانون تأسیس بیمه مرکزي جمهوري اسالمـی ایران و بیمه 17ماده  3شـوراي عالـی بیمـه در اجراي بند
نامه  و تبصره ذیل آن، مقرر در تصویب» ي از منابع آبزيبردار نامه اجرایی قانون حفظ و بهره آیین» 43بند الف ماده 2اصالحیه جزء 

  :و به منظور] 1هیئت محترم وزیران[ 6/4/1386هـ مورخ  33879ت/ 51706

 تعیین یکی از انواع معامالت بیمه و شرایط آن؛ ·

 گران به رعایت آن؛استاندارد سازي شرایط عمومی این رشته و الزام بیمه ·

 ، کارکنان شناورهاي صیادي و اشخاص ثالث موضوع این رشته؛گذارانتأمین حقوق بیمه ·

 گر این رشته؛گذار و بیمهتبیین و تعیین حقوق و تکالیف بیمه ·

۳۰۲  

 



را، » شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث براي شناورهاي صیادي« ، 17/9/1389در جلسه مورخ 
 :در شش فصل، سیزده ماده و دو تبصره به شرح زیر تصویب نمودنامه،  به عنوان جزء الینفک بیمه

 
 فصل اول: کلیات

 
گري و  ، قوانین و مقررات بیمه، عرف بیمه1316نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه  اساس قرارداد: این بیمه -1ماده 

گذار که مورد قبول  تنظیم شده است. بخشی از پیشنهاد کتبی بیمه )نامه گذار (جزء الینفک بیمه بیمه ... پیشنهاد کتبی مورخ
 .گر نیست گذار اعالم شده است، جزء تعهدات بیمه کتبی به بیمه صورت نامه یا قبل از آن به زمان با صدور بیمه گر نبوده و هم بیمه

 :است رفته کار مقابل آن بهتعاریف و اصطالحات: اصطالحات زیر در این شرایط عمومی، معادل با تعریف  -2ماده 

هاي ناشی از مسئولیت  شود خسارتنامه درج شده و متعهد می اي که نام و مشخصات آن در این بیمه گر: مؤسسه بیمه بیمه -1-2
 .کننده شناور صیادي در برابر کارکنان و اشخاص ثالث را جبران کندمدنی مالک یا اجاره

بیمه مقرر، جبران  شناور صیادي که با تکمیل و امضاي پیشنهاد بیمه و پرداخت حق کننده مالک یا اجاره :گذار بیمه -2- 2
  .کند گر محول می هاي ناشی از مسئولیت خود در برابر کارکنان و اشخاص ثالث را به بیمهخسارت

بیمه  به پرداخت حق منوطگر  پردازد و انجام تعهدات بیمه گر می گذار در مقابل تعهدات بیمه حق بیمه: وجهی است که بیمه -3-2
 .نامه توافق شده است که در بیمه نحوي است  به

 .شوندکارکنان: افرادي که نام آنها در مجوز صید شناور صیادي نوشته شده و با شناور عازم صید می -4-2

وادث موضوع این سبب ح جز کارکنان و مسئول حادثه شناور صیادي که به اشخاص ثالث: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به -5-2
  .شوند هاي جانی و یا مالی می نامه، دچار زیان بیمه

کارافتادگی  نامه، دیه یا ارش ناشی از جرح، شکستگی یا نقص عضو، از خسارت جانی: منظور از خسارت جانی در این بیمه -6-2
 .نامه است ههاي پزشکی ناشی از حوادث موضوع این بیم موقت، دائم، کلی یا جزیی و دیه فوت و هزینه

سازي، تجهیز و یا بازسازي  هاي تعمیر، جایگزینی، آماده نامه هزینه خسارت مالی: منظور از خسارت مالی در این بیمه -7-2
نامه و  دیده اشخاص ثالث ناشی از حوادث موضوع این بیمه تأسیسات و تجهیزات بندري و ساحلی، رفع آلودگی اموال آسیب

سازي، شناورسازي، انتقال یا انهدام اشیاي ثابت یا متحرك شامل الشه شناور  گونه خارج شی از هرسازي، هزینه نا همچنین پاك
 .گذار است گذار در رابطه با رفع یا کاهش مسئولیت بیمه هاي حقوقی متعارف بیمه دیده، هزینه زیان

هاي صیادي و  ان شیالت به فعالیتشود که با داشتن مجوز از سازم شناور صیادي: به کشتی، لنج و قایقی اطالق می -8-2
 .پردازد پشتیبانی از صید می

 :موضوع بیمه: موضوع بیمه عبارت است از -3ماده 

شود به شرط انجام تعهدات و وظایف  گر متعهد می اساس آن بیمه گذار در برابر کارکنان که بر بیمه مسئولیت مدنی بیمه -1-3
گذار، خسارات جانی کارکنان وي را که مستقیماً ناشی از وقوع  حراز مسئولیت بیمهنامه در صورت ا گذار در طول مدت بیمه بیمه

  .نامه جبران کند نامه است در چهارچوب شرایط این بیمه نامه حین کار در محدوده مکانی مندرج در بیمه خطرات موضوع این بیمه

شود به شرط انجام تعهدات و وظایف  می گر متعهد  ن بیمهاساس آ  گذار در قبال اشخاص ثالث که بر بیمه مسئولیت مدنی بیمه -2-3

۳۰۳  

 



گذار، خسارت مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث ناشی از  نامه در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار در طول مدت بیمه بیمه
  .جبران کند نامه گرفتن شرایط این بیمه نظر نامه با در هاي موضوع بیمه را در محدوده مکانی مندرج در بیمهخسارت

 
 فصل دوم: خطرات وحوادث تحت پوشش

 
 :گر خواهد بود ها در تعهد بیمه ها و هزینه جبران این خسارت -4ماده 

 تلف یا خسارت وارد به اشیا، اموال و یا هر شیء ثابت یا متحرك به غیر از شناور مسئول حادثه؛ -1-4

 دیده؛  سازي، انتقال یا انهدام اشیاي ثابت یا متحرك شامل الشه شناور زیانسازي، شناور گونه اقدام به خارج هزینه ناشی از هر -2-4

 هاي جانی وارد به اشخاص ثالث و کارکنان؛ خسارت -3-4

 هاي مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از فعالیت مجاز شناور صیادي؛ خسارت -4-4

  .گذار مسئولیت بیمهگذار در رابطه با رفع یا کاهش  هاي حقوقی متعارف بیمه هزینه -5-4

 
 فصل سوم: استثنائات

 
  :به جبران خسارت ناشی از این موارد تعهدي نخواهد داشت گر نسبت بیمه -5ماده 

 خسارت ناشی از جنگ، انقالب، شورش، اعتصاب، عملیات تروریستی و اقدامات براندازي علیه حکومت؛  -1-5

 اي؛  انفجارات اتمی و تشعشعات هسته -2-5

 گذار، کارکنان و اشخاص ثالث؛ بیمه عمد -3-5

 نزاع و زد و خورد، مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان توسط کارکنان؛  -4-5

 محکومیت جزایی قابل خرید و محکومیت نقدي به نفع دولت؛ -5-5

 هاي خارج از پروانه صید؛ فعالیت -6-5

 سیل، زلزله، طوفان و سایر حوادث طبیعی؛ -7-5

 اي وارد به محیط زیست؛هخسارت -8-5

 .هاي خارج از قلمرو آبی کشورخسارت -9-5

 
 گذار فصل چهارم: وظایف و تعهدات بیمه

 
 :گذار موظف است بیمه -6ماده 

 گر قرار دهد؛  به موضوع بیمه را در اختیار بیمه فرم پیشنهاد بیمه را با رعایت دقت و صداقت تکمیل و کلیه اطالعات راجع -1-6

 ت احتیاطی پیشگیرانه را در حد متعارف براي جلوگیري از بروز یا افزایش خسارت اعمال کند؛ اقداما -2-6

 گر را دریافت کند؛  گونه مسئولیت و سازش با اشخاص ثالث و کارکنان، موافقت کتبی بیمه قبل از قبول هر -3-6

 نامه بپردازد؛  در بیمه شده نامه و یا در مهلت تعیین شده را در زمان صدور بیمه بیمه مشخص حق -4-6

۳۰٤  

 



نامه و همچنین هر نوع ادعا یا مطالبه کارکنان ویا اشخاص ثالث علیه خود را که به  وقوع هرگونه خسارت موضوع این بیمه -5-6
 گذار موظف استبیمه .گر برساند روز کاري از تاریخ اطالع خود، به اطالع بیمه 5شود، حداکثر ظرف مدت  نامه مربوط می این بیمه

گر را در تحقیقات و رسیدگی و  باره در اختیار دارد به بیمه گر تسلیم و بیمه این پس از آن، هرنوع اسناد و مدارك مربوط را که در
 .دفاع کمک کند

گذار به موجب این  گر است و بیمه گر در کلیه مراجع و مراحل با بیمه حق سازش و مصالحه: حق سازش تا میزان تعهد بیمه -7ماده 
هاي مربوط را در مراجع ذیربط با استفاده از کلیه اختیارات  کند که پرونده گر را وکیل با حق توکیل غیر و لوکراراً می نامه بیمه هبیم

گر در تعقیب  آورد که به حق بیمه عمل نامه تعقیب نماید و در طول جریان دعوي نباید اقدامی به دادرسی تا میزان تعهد این بیمه
 .نامه، حق هرگونه اقدامی خواهد داشت به مازاد تعهدات این بیمه گذار نسبت آورد، ولی بیمهدعوي لطمه وارد 

 
 گر فصل پنجم: وظایف و تعهدات بیمه

 
 گر تعهدات بیمه -8ماده 

نامه و احراز شرایط تعهد گر موظف است پس از دریافت و تکمیل مدارك خسارت مندرج در شرایط خصوصی بیمه بیمه -1-8
 .حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاري خسارت را جبران کند گر،بیمه

نامه براي هر حادثه متعهد است و یا اینکه اگر مبلغی قبالً  تواند با پرداخت حداکثر مبلغی که طبق این بیمه گر می تبصره: بیمه
از مراحل قضایی متوقف و از خود سلب یک  التفاوت آن تا میزان حداکثر تعهد، اقدامات خود را در هر پرداخت نموده با پرداخت مابه

به هر دعوي مرتبط با موضوع  هاي حقوقی و اقدامات قانونی مربوط صورت هدایت و کنترل مذاکرات و جریاناین مسئولیت کند. در
نه ادعاي بعدي نیز گر در برابر هرگو کند. همچنین بیمهگر از ادامه مداخله خودداري میگذار واگذار شده و بیمه نامه به بیمه این بیمه

  .مسئولیتی نخواهد داشت

  .نامه است گذار، محدود به تعداد کارکنان مندرج در بیمه گر در مقابل کارکنان بیمه تعهد بیمه -2-8

 نحوه تعیین و پرداخت خسارت -9ماده 

نظر مراجع صالح  گذار مندرج در رأي یا غرامت فوت، نقص عضو، جرح و صدمات جانی براساس درصد مسئولیت بیمه -1-9
شود. در صورت  ترین نوع دیه رایج، در هنگام پرداخت خسارت تعیین می ن وهمچنین بر اساس اعمال آن بر روي مبلغ ریالی ارزا

گر مندرج در  تواند از حداکثر تعهد بیمه نامه، جمع مبالغ پرداختی نمی دیدگان موضوع بیمه یک از زیان فوت، جرح و نقص عضو هر
  .حسب مورد تجاوز کند نامه بر ی بیمهشرایط خصوص

گر حداکثر تا میزان مندرج  اساس اسناد و مدارك معتبر پزشکی و با تأیید پزشک معتمد بیمه دیده بر هاي پزشکی زیان  هزینه -2-9
 .شود در شرایط خصوصی پرداخت می

 دیده و یا  ر به شخص زیانگ طرف بیمه گذار مستقیماً از نامه با اطالع بیمه خسارت موضوع این بیمه -3-9

دیده  گذار و شخص یا اشخاص زیان گر در مقابل بیمه صاحبان حقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بیمه
  .مسئولیتی ندارد

نند، تعهد هاي مشابه استفاده ک گذار یا اشخاص ثالث از خدمات سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان که کارکنان بیمه صورتی در -4-9

۳۰٥  

 



هاي  هاي پزشکی که توسط سازمان هاي پزشکی عبارت است از تفاوت کل هزینه تا آن بخش از هزینه گر در تأمین هزینه بیمه
  .نامه ، حداکثر تا میزان تعهد مندرج در این بیمه)مذکور پرداخت نشده است(پس از کسر فرانشیز

گر  هاي دیگري نیز تحت پوشش قرار گرفته باشد، تعهد بیمه نامه موجب بیمهنامه به  که مسئولیت موضوع این بیمه صورتی ر د -5-9
  .شودها تعیین می نامه شده به مجموع مبالغ بیمه نامه صادربه تناسب مبلغ مندرج در بیمه

 .دخسارت مالی فقط به اشخاص ثالث و طبق توافق طرفین حداکثر تا میزان مندرج در شرایط خصوصی پرداخت خواهد ش -6-9
 

 فصل ششم: سایر مقررات

 
گر موظف است در اجراي مفاد  نامه به موجب قانون بیمه فسخ یا باطل گردد، بیمه که این بیمه صورتی نامه: در فسخ بیمه -10ماده 
نادر و برداري از منابع آبزي، مراتب را بالفاصله به اطالع سازمان شیالت ایران و سازمان بنامه اجرایی قانون حفظ و بهره آیین

 .دریانوردي ج.ا.ا برساند

، در حال انجام سفر داراي مجوز از سازمان شیالت  نامه طبق مفاد این ماده که شناور مورد بیمه در زمان فسخ بیمه صورتی تبصره: در
ت پرداختی در فاصله گونه خسار گر حق بازیافت هر حال بیمه این ایران باشد، اثر فسخ از زمان پایان سفر دریایی مربوط خواهد بود. با

 .گذار خواهد داشت نامه تا پایان سفر دریایی را از بیمه فسخ بیمه

  .فصل خواهد شد و فصل اختالف: اختالف طرفین قرارداد بیمه از طریق مذاکره حل و حل -11ماده 

صورت  فصل کنند. دراین و لتوانند از طریق داوري، موضوع را ح در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مذاکره، طرفین قرارداد می
توافق براي انتخاب داور  توانند یک داور مشترك انتخاب کنند که مورد قبول هر دو طرف باشد. در صورت عدم طرفین قرارداد می

کند. داوران  صورت کتبی به طرف دیگر معرفی می یک از طرفین، داور انتخابی خود را حداکثر ظرف پانزده روز به مشترك، هر
که داوران  صورتی کنند. در داور سومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختالف با اکثریت آراء راي داوري را صادر می منتخب،

عهده دادگاه صالح گذارند.  توانند تعیین داور سوم را به یک از طرفین قرارداد می منتخب براي انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر
 .شود الزحمه داور سوم به تساوي تقسیم می پردازند و حق مه داور انتخابی خود را میالزح یک از طرفین حق هر

گذار موظف  نامه درج شده و بیمه گذار همان است که در این بیمه گذار: نشانی و اقامتگاه قانونی بیمه نشانی و اقامتگاه بیمه -12ماده 
گذار  صورت نشانی و اقامتگاه قبلی بیمه غیراین گر برساند؛ در به اطالع بیمه کتبی صورت است تغییر نشانی و اقامتگاه قانونی خود را به

  .معتبر خواهد بود

اساس قوانین، مقررات و عرف بیمه در ایران  نامه، بر نشده در این بیمه بینی نشده: نسبت به موارد پیش بینی موارد پیش -13ماده 
  .رفتار خواهد شد

 
 
صدور پروانه صید با استفاده «، سازمان شیالت ایران بر اساس طرح مدیریت ذخایر آبزیان موظف به آیین نامه فوق 43در ماده  -1

نامه  دارا بودن بیمه"، )بند الف )2و با رعایت شرایط بند الف این ماده شده است. یکی از این شرایط (مندرج در جزء (» از شناور
است. طبق تبصره ذیل آن، بیمه مرکزي ج.ا.ا موظف  "شناورهاي صیادي معتبر مسئولیت در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث براي

۳۰٦  

 



حداقل نرخ بیمه و شرایط عمومی این نوع بیمه را با همکاري سازمان شیالت ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی، "شده است که 
 ."تدوین و براي تصویب به شوراي عالی بیمه ارائه نماید

 

 64آیین نامه شماره 

 عمومی بیمه هاي درمانشرایط 

 

 شرایط عمومی بیمه هاي درمان
گـري و باتوجه به قانون تأسیس بیمه مرکزي جمهوري اسالمـی ایران و بیمه 17ماده  3شـوراي عالـی بیمـه در اجراي بند

بیمه مازاد هاي پزشکی و تقاضاي روزافزون جهت افزایش پوشش و تنوع خدمات  پیشرفت روشهاي نوین درمانی، افزایش هزینه
مصوب شوراي عالی بیمه  44و  43هاي شماره  نامههاي درمان سرپایی، ضمن بازنگري آیین درمان به ویژه در بخش هزینه

و به منظور » تعرفه بیمه گروهی مازاد درمان»و » شرایط عمومی بیمه گروهی مازاد درمان«واصالحات بعدي آن به ترتیب با عنوان 
 :دستیابی به اهداف زیر

 افزایش خدمات تحت پوشش بیمه درمان؛  ·
 ها؛ تعمیم پوشش بیمه درمان به خانواده ·
 افزایش سقف تعهدات پوشش هاي درمانی آئین نامه متناسب با افزایش هزینه خدمات پزشکی؛ ·
 کتهاي بیمه؛ هاي فوق و اجتناب از تفاسیر مختلف شرنامهتعیین برخی ضوابط به منظور شفاف سازي عبارات مندرج در آئین ·

را در سه فصل، هجده ماده و یازده تبصره، منضم » هاي درمان شرایط عمومی بیمه«، 20/11/1389و  5/8/1389در جلسات مورخ 
 :به یک پیوست، به این شرح تصویب نمود

 
 فصل اول: کلیات

 
گذار (که جزء  و به پیشنهاد کتبی بیمه 1316نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال  اساس قرارداد: این بیمه -1ماده 

گر نیست و  گذار که مورد قبول بیمه تنظیم شده و مورد توافق طرفین است. بخشی از پیشنهاد کتبی بیمه )نامه است الینفک بیمه
 .ودش گر محسوب نمی گذار اعالم شده است، جزء تعهدات بیمه کتبی به بیمه صورت نامه به زمان یا قبل از صدور بیمه هم

نظر از هر مفهوم دیگري که داشته باشد، با این  نامه صرف تعاریف و اصطالحات: تعاریف و اصطالحات مذکور در این بیمه -2ماده 
 :اند مفاهیم استفاده شده

ه نامه درج شد گر: شرکت بیمه داراي مجوز فعالیت از بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران که مشخصات آن در این بیمه بیمه -1-2
هاي تحت پوشش را طبق شرایط مقرر در این  هاي بیمارستانی، جراحی ناشی از بیماري و حوادث و سایر هزینه است و جبران هزینه

 .گیرد می  عهده نامه به  بیمه
مان هایی از قبیل سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعی و... که طبق قانون بیمه در گر پایه: سازمان بیمه -2-2

 .اند همگانی، موظف به ارائه خدمات درمان پایه
 .بیمه است نامه ذکر شده و متعهد به پرداخت حق گذار: شخصی است که مشخصات وي در این بیمه بیمه -3-2

۳۰۷  

 



 شدگان  گروه بیمه -4-2
اي به اتفاق کلیه  وشش بیمهبر موافقت با پ نامه مبنی گذار که با ارائه رضایت کارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادي بیمه -1-4-2

 .درصد آنان باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند  50اند و حداقل  شده معرفی شده عنوان بیمه  گذار به طرف بیمه شان از اعضاي خانواده
تفاق کلیه افراد گذار را صرفًا در ابتداي قرارداد و یا در زمان تمدید قرارداد به ا تواند کارکنان بازنشسته بیمه گر می تبصره: بیمه

  .خانواده تحت تکفل آنان بیمه کند
به این شرط مجاز است که با هدفی غیر   )ها ها و انجمن ها (از قبیل اصناف، اتحادیه ارائه پوشش بیمه درمان به سایر گروه -2-4-2

گذار تضمین شده باشد و بیش  بیمه سالیانه توسط بیمه باشند، پرداخت حق نامه تشکیل شده  از اخذ پوشش بیمه موضوع این بیمه
 .زمان بیمه شوند طور هم شدگان به درصد بیمه  50از
 .شدگان است ادر و افراد تحت تکفل بیمهمنظور از اعضاي خانواده؛ شامل همسر، فرزندان، پدر، م -3-4-2
هاي اضافی درمانی  هاي بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماري، حادثه و سایر پوشش موضوع بیمه: جبران بخشی از هزینه -5-2

  .گر قرار گرفته است نامه در تعهد بیمه گر پایه نیست و طی این بیمه شدگان است که در تعهد بیمه بیمه
شده اتفاق افتاده و منجر به جرح، نقص  : هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمهحادثه -1-5-2

 .شده گردد عضو، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه
 .بیماري: هرگونه عارضه جسمی و اختالل در اعمال طبیعی و جهاز مختلف بدن طبق تشخیص پزشک است -2-5-2
بیمه  گر موکول به پرداخت حق انجام تعهدات بیمه .گر بپردازد گذار باید در مقابل تعهدات بیمه است که بیمه بیمه: وجهی حق -6-2
 .نامه توافق شده باشد نحوي است که در شرایط خصوصی بیمه به
  .گر تعهدي به جبران خسارت ندارد دوره انتظار: مدت زمانی است که در طول آن بیمه -7-2
 .شود نامه تعیین می گذار از خسارت است که میزان آن در شرایط خصوصی بیمه شده یا بیمه بیمه فرانشیز: سهم -8-2
 .شود نامه درج می سال تمام شمسی است. تاریخ شروع و انقضاي آن با توافق طرفین در شرایط بیمه نامه یک مدت: مدت بیمه -9-2
 

 هاي درمانی قابل پرداخت فصل دوم: هزینه
 

 :نامه عبارت است از هاي درمانی قابل پرداخت موضوع این آئین هزینه -3ماده 
 تعهدات اصلی  -الف

شکن در بیمارستان و  ، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، گامانایف و انواع سنگ ، جراحی، شیمی درمانی هاي بستري جبران هزینه -1
  .Day Care مراکز جراحی محدود و

هاي بعد از عمل در مراکز  شود که مدت زمان مورد نیاز براي مراقبت هایی اطالق می حیبه جرا Day Care تبصره: اعمال جراحی
 .درمانی، کمتر از یک روز باشد

 .)ها سال (در بیمارستان 70سال و باالتر از7هزینه همراه افراد زیر -2
انتقال بیمار به سایر  و درمانی و یا نقلشده در مراکز  شدن بیمه به بستري هاي پزشکی مشروط هزینه آمبوالنس و سایر فوریت -3

 .درمانی طبق دستور پزشک معالج -مراکز تشخیصی
 :نامه درج شده باشد هاي اضافی ذیل که در قرارداد یا شرایط بیمه به پوشش هاي مربوط هزینه -ب
، )اي دیسک ستون فقراتاستثن به سرطان، مغز و اعصاب مرکزي و نخاع (به افزایش سقف تعهد براي اعمال جراحی مربوط -1

  .گامانایف، قلب، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه و پیوند مغز استخوان
  .فوق 1-هاي زایمان اعم از طبیعی و سزارین، تا پنجاه درصد سقف تعهد سالیانه مندرج در بند الف هزینه -2

 .گر تجاوز کند هاي طرف قرارداد بیمه بیمارستانشده با  گر در این پوشش نباید از باالترین هزینه توافق سقف تعهد بیمه

۳۰۸  

 



،  IUIبه درمان نازایی و ناباروري شامل اعمال جراحی مرتبط،  هاي مربوط در صورت اخذ پوشش زایمان، ارائه پوشش هزینه -1-2
ITSC ،ZIFT ،GIFT میکرواینجکشن و ،IVF از صورت یک پوشش مستقل از آن مج حداکثرمعادل سقف تعهد زایمان و به

 .است
ماه و براي  6نفر، 1000نفر الی  250ماه و از 9نفر، 250هاي زیر مدت انتظار جهت استفاده از پوشش این بند براي گروه -2-2

 .نفر فاقد دوره انتظار است 1000هاي باالي  گروه
 :ترتیب قابل پوشش است این هاي پاراکلینیکی به هزینه -3
، اکوکاردیوگرافی استرس اکو، دانسیتومتري  گرافی، انواع اسکن، انواع اندوسکوپی، ام آرآيهاي سونوگرافی، مامو جبران هزینه -1-3

 .شده درصد تعهد پایه سالیانه براي هر بیمه 20تا حداکثر 
به تست ورزش، تست آلرژي، تست تنفسی، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، نوار مثانه،  هاي مربوط جبران هزینه -2-3

درصد تعهد پایه براي  10با سقف تعهد  )بر موارد فوق سنجی، هولترمانیتورینگ قلب، آنژیوگرافی چشم (عالوه بیناییسنجی،  شنوایی
 .شده هر بیمه

شناسی و ژنتیک پزشکی،  هاي تشخیص پزشکی، پاتولوژي یا آسیب هاي خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایش جبران هزینه -3-3
  .شده درصد تعهد پایه سالیانه براي هر بیمه 10تراپی با سقف تعهدانواع رادیوگرافی، نوار قلب، فیزیو

و خدمات اورژانس در  )گر اول هاي ویزیت، دارو (براساس فهرست داروهاي مجاز کشور صرفاً مازاد بر سهم بیمه جبران هزینه -4-3
 .)ریال 2,500,000ریال و حداکثر  500,000درصد تعهد پایه (حداقل   5موارد غیربستري تا سقف 

 .شده درصد سقف تعهد پایه سالیانه براي هر بیمه 10پزشکی حداکثر تا میزان  هاي دندان جبران هزینه -5-3
گیري، بروساژ، ترمیم، پرکردن، درمان ریشه و  پزشکی صرفاً محدود به خدمات کشیدن، جرم هاي دندان چنانچه هزینه :1تبصره 

 .شود بیمه می ریال، مشمول تخفیف در حق 1,000,000انه بیش از به انتخاب سقف تعهد سالی روکش شود، مشروط
شود که سالیانه سندیکاي  اي محاسبه و پرداخت می پزشکی پزشکی براساس تعرفه خدمات دندان هاي دندان هزینه :2تبصره
 .کند هاي بیمه ابالغ می هاي بیمه، تنظیم و به شرکت گران ایران با هماهنگی شرکت بیمه

  .شده درصد تعهد پایه براي هر بیمه 2به خرید عینک طبی و لنز تماس طبی تا سقف  هاي مربوط هزینهجبران  -6-3
  .شده ریال براي هر بیمه 5,000,000به خرید سمعک تا سقف  هاي مربوط جبران هزینه -7-3
گر، جمع قدر مطلق نقص  مهبه رفع عیوب انکساري چشم در مواردي که به تشخیص پزشک معتمد بی هاي مربوط جبران هزینه -4

 10,000,000دیوپتر یا بیشتر باشد، حداکثر تا مبلغ  4 )بینی یا دوربینی به اضافه نصف آستیگمات بینایی هر چشم (درجه نزدیک
  .شده براي هر بیمه )ریال براي هر چشم 5,000,000ریال (

، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، بیوپسی، تخلیه گیري، ختنه بندي، گچ جبران هزینه اعمال مجاز سرپایی مانند شکسته -5
  .شده درصد تعهدات پایه براي هر بیمه10کیست و لیزر درمانی تا سقف 

 .شود به شرح جدول پیوست ذکر می )فهرست اعمال غیرمجاز سرپایی (در مطب -1-5
حداکثر به میزان تعهد پایه سالیانه براي هر  )نفر 1000هاي باالي  جبران هزینه تهیه اعضاي طبیعی بدن (صرفاً براي گروه - 6

  .شده بیمه
 .بیمه اضافی به دریافت حق مشروط )استثناي زلزله  اي جهت خطرات طبیعی (به ارائه پوشش بیمه -7

 .شود، مازاد بر سقف تعهدات سالیانه است هایی که در اجراي بند ب پرداخت می هزینه: 1تبصره 
باشد؛ مگر آنکه قبالً توافق  نامه ذکر شده است، مجاز نمی جز مواردي که در این آئین هاي درمانی به ینهارائه پوشش هز :2تبصره 

 .بیمه مرکزي ج.ا.ا در مورد نوع پوشش و حدود تعهدات کسب شده باشد
 

 فصل سوم: شرایط
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ا رعایت دقت و صداقت، کلیه اطالعاتشان گر ب هاي بیمه اند در پاسخ به پرسش شده مکلف گذار و بیمه اصل حسن نیت: بیمه -4ماده 

  .گر قرار دهند را در اختیار بیمه
گر عمداً از اظهار مطلبی خودداري کند و یا عمداً برخالف واقع مطلبی را اظهار کند و  هاي بیمه گذار در پاسخ به پرسش اگر بیمه

نامه گر بکاهد، بیمه ر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمهمطالب اظهارنشده یا اظهارات خالف واقع طوري باشد که موضوع خطر را تغیی
 .فسخ خواهد شد

گذار عمداً از اظهار مطلبی خودداري نموده و یا گر یا بیمه شدگان در پاسخ به پرسش بیمه تبصره: چنانچه معلوم شود هریک از بیمه
شدگان حذف گردیده و متعهد استرداد خساراتی خواهد  اظهارات خالف واقع نموده است، نام وي و افراد خانواده او از لیست بیمه

  .بود که از ابتداي قرارداد دریافت کرده است
 فرانشیز -5ماده 

استفاده از دفترچه درمانی  هاي تحت پوشش در صورت عدم هاي بیمارستانی، جراحی، زایمان و سایر هزینه فرانشیز هزینه -1-5
درصد خواهد  30گر پایه و حداقل صورت معادل سهم بیمه درمانی مربوط و درغیراین هاي درصد کل هزینه 30گر پایه حداقل بیمه
 .بود
بیمه اضافی  هاي بیمارستانی، جراحی عمومی و تخصصی و زایمان را با دریافت حق تواند صرفاً فرانشیز هزینه گر میبیمه -2-5

 .شدن نیست درصد خواهد بود که قابل بیمه 10پوشش دهد. درهرصورت حداقل فرانشیز
نحوي که در قرارداد بیمه توافق شده است به  نامه را به شده در شرایط بیمه بیمه تعیین گذار باید حق بیمه: بیمه پرداخت حق -6ماده 
 .گر پرداخت کند بیمه
  :گر خارج است استثنائات: هزینه این موارد از شمول تعهدات بیمه -7ماده 

 .شود، مگر اینکه ناشی از وقوع حادثه در طی مدت بیمه باشد ی انجام میمنظور زیبای اعمال جراحی که به -1-7
گر، رفع این عیوب جنبه درمانی داشته  عیوب مادرزادي مگر اینکه طبق تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد بیمه -2-7

 .باشد
 .سقط جنین مگر در موارد قانونی با تشخیص پزشک معالج -3-7
 .ترك اعتیاد -4-7
  .خودکشی و اعمال مجرمانه -5-7
 .حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و آتشفشان -6-7
جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی و عملیات خرابکارانه  -7-7

 .صالح بنا به تأیید مقامات ذي
  .اي فعل و انفعاالت هسته -8-7
 .گر نه اتاق خصوصی مگر در موارد ضروري به تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد بیمههزی -9-7

 .گر سال مگر در موارد ضروري به تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد بیمه 70سال تا 7هزینه همراه بیماران بین  -10-7
 

  .جنون -11-7
  .جراحی لثه -12-7
  .بیشتر زایمان براي فرزند چهارم و -13-7
 .لوازم بهداشتی و آرایشی که جنبه دارویی ندارند -14-7
 .علت وجود تومور و یا وقوع حادثه تحت پوشش باشد جراحی فک مگر آنکه به -15-7
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 .به معلولیت ذهنی و ازکارافتادگی کلی هاي مربوط هزینه -16-7
گر جمع قدر مطلق نقص بینایی هرچشم (درجه  رفع عیوب انکساري چشم در مواردي که به تشخیص پزشک معتمد بیمه -17-7

 .دیوپتر باشد 4کمتر از  )بینی یا دوربینی به اضافه نصف آستیگمات نزدیک
هاي پزشکی که در مراحل تحقیقاتی بوده و تعرفه درمانی آن ازسوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  کلیه هزینه -18-7

 .تدوین و اعالم نگردیده است
 .شدن است بیمه اضافی، قابل بیمه ، با پرداخت حق 7-15و  7-12، 7-7،10-9، 7-7، 7-6موارد استثناي مندرج در بندهايتبصره: 

نامه درمان خانواده و در مواردي که تعداد افراد تحت پوشش در یک گروه کمتر  شرکت بیمه مکلف است در صدور بیمه -8ماده 
 :نفر باشد، این ضوابط را رعایت کند 50از
گر را براي خود و سایر  شده توسط بیمه نامه سالمتی تهیه هریک از اعضاي اصلی گروه یا سرپرست خانواده باید فرم پرسش -1-8

گر، الزم است معاینه پزشکی با هزینه  طورکامل و خوانا تکمیل کند. در صورت تشخیص پزشک معتمد بیمه  اعضاي خانواده به
 .متقاضی انجام شود

نامه  تواند با توجه به پرسش گر می ر موظف است براي تمام اعضاي گروه یا خانواده درخواست بیمه کند؛ اما بیمهگذا بیمه -2-8
 .کردن فرد یا افرادي از گروه یا خانواده خودداري کند شده، از بیمه سالمتی یا معاینات انجام

 .هاي رفع عیوب انکساري چشم مجاز نیست ارائه پوشش هزینه -3-8
هاي عمومی،  گر براي هریک از اعضاي گروه یا خانواده و هریک از اعمال جراحی مورد تعهد اعم از جراحی ف تعهد بیمهسق -4-8

 .تخصصی یکسان باشد تخصصی و فوق
 .هایی که سابقه درمان قبلی دارد، استثنا شود هاي زایمان و هزینه درمان بیماري در سال اول قرارداد، جبران هزینه -5-8

حساب  هاي داخل کشور آزاد است و پس از پرداخت هزینه مربوط باید صورت شده در انتخاب هریک از بیمارستان بیمه -9ماده 
گر  شده دریافت و به بیمه انضمام نظریه پزشک یا پزشکان معالج در خصوص علت بیماري و شرح معالجات انجام  مرکز درمانی را به

حساب مرکز درمانی  گر از مراکز درمانی طرف قرارداد استفاده کند، صورت نامه بیمه رفیشده با مع تسلیم کند. در مواردي که بیمه
گر با  هاي مربوط براساس قراردادهاي منعقده بیمه صورت هزینه هاي مورد تعهد خواهد بود؛ درغیراین اساس محاسبه هزینه

 .تراز پرداخت خواهد شد هاي هم بیمارستان
گر موظف  گران مکمل، بیمه شده از مراکز درمانی غیرطرف قرارداد و استفاده از سهم سایر بیمه هدر صورت استفاده بیم :1تبصره 

شده مجاز به دریافت خسارت از  نامه پرداخت کند؛ درهرصورت بیمه هاي مورد تعهد را تا سقف تعهدات بیمه مانده هزینه است باقی
گر پایه، فرانشیز مندرج در قرارداد از  دریافت سهم بیمه در صورت عدمشده نیست.  هاي انجام گران به مبلغی بیش از هزینه بیمه

 .هاي مزبور کسر خواهد شد هزینه
شدگان در بیمارستان و  شدن هریک از بیمه روز از زمان بستري 5اند حداکثر ظرف مدت  شده موظف گذار و یا بیمه بیمه: 2تبصره 

 .گر اعالم کنند قبل از ترخیص، مراتب را به بیمه
تواند با  گر می سال، بیمه 60سال است و براي سن بیش از  60نفر،  1000هاي کمتر از  شده براي گروه حداکثر سن بیمه -10ماده 

هاي بازنشستگی تابع این حکم نبوده و  ها و صندوق مشمولین سازمان .بیمه اضافی، پوشش بیمه درمانی را ادامه دهد دریافت حق
سال باشد 60شده در شروع قرارداد کمتر از  که سن بیمه پذیر است. درصورتی بیمه اضافی امکان حقپوشش درمان آنان با پرداخت 

 .اي تا پایان مدت قرارداد ادامه خواهد یافت پوشش بیمه
شرط  شده متوفی به اي سایر اعضاي خانواده بیمه شده در طول مدت بیمه فوت کند، پوشش بیمه که بیمه درصورتی -11ماده 

 .بیمه ادامه خواهد داشت حقپرداخت 
وسیله اظهارات کاذب و یا ارائه مدارك نادرست اقدام به دریافت وجوهی براي خود  شده عمداً به هرگاه ثابت شود که بیمه -12ماده 
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خارج شده شدگان وابسته به وي از لیست قرارداد بیمه  شده و بیمه حالت نام بیمه شدگان وابسته به خود کرده است، دراین و یا بیمه
شده و یا  هـاي درمانـی به بیمه گـر محق به دریافت وجوهی است که تحت هر عنـوان از ابتداي قرارداد بابت هزینه و بیمه

 .گر نیز مسترد نخواهد شد هاي پرداختی به بیمه بیمه شدگان وابسته به وي پرداخت کرده است و حق بیمه
گر به خارج  شده و با تأیید بیمه عالجه در داخل کشور با تشخیص پزشک معالج بیمهامکان م علت عدم شدگانی که به بیمه -13ماده 

کنند در صورتی  هاي پزشکی نیاز به تشخیص و معالجه پیدا می دلیل فوریت گردند و یا هنگام مسافرت به خارج از کشور به اعزام می
هاي پزشکی و بیمارستانی آنان را تأیید  هاي هزینه سابح که سفارت یا کنسولگري جمهوري اسالمی ایران در کشور مربوطه، صورت

احراز هریک از موارد فوق،  گر مندرج در قرارداد پرداخت خواهد شد. در صورت عدم هاي مورد تعهد بیمه کند تا سقف هزینه
 .شود میگر محاسبه و پرداخت  توجه به باالترین تعرفه مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه شده با هاي انجام هزینه

شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران در زمان ترخیص از بیمارستان  تبصره: میزان خسارت براساس نرخ ارز اعالم
 .محاسبه خواهد شد

 :نامه اقدام کند تواند در این موارد براي فسخ بیمه گذار می گر یا بیمه بیمه: بیمه نامه و نحوه تصفیه حق موارد فسخ بیمه -14ماده 
 گر طرف بیمه موارد فسخ از -1-14
 .بیمه و یا اقساط آن در سررسید پرداخت تمام یا قسمتی از حق عدم -1-1-14
که در  نحوي نیت مطالبی خالف واقع اظهار کند و یا از اظهار مطالبی خودداري کند به گذار سهواً و بدون سوء هرگاه بیمه -2-1-14

 .از اهمیت آن کاسته شود گر موضوع خطر تغییر یابد و یا نظر بیمه
 .بیمه گذار با افزایش حق موافقت بیمه نامه و عدم در صورت تشدید خطر موضوع بیمه -3-1-14
 گذار طرف بیمه موارد فسخ از -2-14
 .بیمه نشود گر حاضر به تخفیف در حق که خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه درصورتی -1-2-14
 .هردلیل متوقف شود گر به که فعالیت بیمه درصورتی -2-2-14
 .گذار که قرارداد براساس آن منعقد شده است در صورت توقف فعالیت بیمه -3-2-14
 بیمه در موارد فسخ نحوه تصفیه حق -3-14
 .شود صورت روزشمار محاسبه می بیمه تا زمان فسخ به گر، حق طرف بیمه در صورت فسخ قرارداد بیمه از -1-3-14
شود (کسر ماه یک ماه  بیمه هر ماه محاسبه می بیمه تا زمان فسخ براساس حق گذار، حق طرف بیمه از در صورت فسخ -2-3-14

بیمه  که تا زمان فسخ قرارداد، نسبت مجموع خسارت پرداختی و معوق قرارداد به حق ؛ بنابراین درصورتی)تمام منظور خواهد شد
بیمه سالیانه متعلقه را تا میزانی که  گذار متعهد است مانده حق د، بیمهدرصد باش  70نامه بیشتر از  پرداختی تا زمان فسخ بیمه

 .گر پرداخت کند درصد برسد به بیمه  70نسبت مذکور به
 نحوه فسخ -15ماده 

گذار اطالع دهد،  وسیله نامه سفارشی به بیمه نامه را فسخ کند، موظف است موضوع را به گر بخواهد بیمه که بیمه درصورتی -1-15
  .شود شده تلقی می گذار، فسخ ماه پس از تاریخ اعالم موضوع به بیمه نامه یک صورت بیمه این در
صورت از تاریخ تسلیم  دراین .نامه را تقاضا کند گر، فسخ بیمه تواند با تسلیم درخواست کتبی به بیمه گذار می بیمه -2-15

 .شود شده تلقی می نامه فسخ ت، بیمهدرخواست مزبور یا تاریخ مؤخري که در درخواست معین شده اس
گر باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاري پس از تاریخ دریافت کلیه اسناد و مدارکی که  مهلت پرداخت خسارت: بیمه -16ماده 

 .وسیله آنها میزان خسارت وارده و حدود تعهد خود را تشخیص دهد، خسارات را پرداخت کند بتواند به
کتبی به آخرین  طور نامه باید به گر در رابطه با این بیمه گذار و بیمه اظهارات: هرگونه پیشنهاد و اظهار بیمه بودن کتبی-17ماده 

 .شده ارسال شود نشانی اعالم
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مصوب  44و  43هاي شماره نامهاالجراء خواهد بود و از تاریخ مذکور، آئینالزم 1390نامه از ابتداي سال  این آئین -18ماده 
و اصالحات » تعرفه بیمه گروهی مازاد درمان«و » گروهی مازاد درمان شرایط عمومی بیمه«لی بیمه به ترتیب با عنوان عا شوراي

 .شودبعدي آن لغو می
  

 مجاز در مطب فهرست اعمال غیر

 »هاي درمانشرایط عمومی بیمه«نامه آیین 3بند ب ماده  )5-1پیوست جزء (
 

 عمومی توأم باشد.کلیه اعمالی که با بیهوشی  1

 )ها کردن حفره شکمی ضروري باشد (از جمله انواع فتق اعمالی که براي اجراي آن باز 2
 هاي بزرگ و طویل بدن اعمال جراحی روي استخوان 3

 اعمال جراحی داخل قفسه صدري، کاتتریسم قلب و عروق 4

 اعمال روي عضالت، اوتار، اعصاب و عروق مگر در مواقع اورژانس 5

6 
هاي غیرطبیعی  تناسلی و ادرار زن و مرد، گذاردن فورسپس و زایمان  اعمال جراحی داخل دستگاه

 و طبیعی

 کلیه اعمال جراحی روي ستون فقرات و مغز و نخاع و جمجمه 7

8 
هاي فک و صورت و داخل حلق (از جمله شکاف کام و لب شکري،  اعمال جراحی وسیع استخوان

 )ها لوزتین و سینوس
 ها، مثانه، کبد و طحال ها، روده بیوپسی انساج داخل مري، تراشه، برونش 9

 عمل کاتاراکت، گلوکوم، پارگی شبکیه، تومورهاي حفره چشم و استرابیسم چشم 10

 عملیات وسیع گوش میانی و داخلی از قبیل تمپانوپالستی و... 11

 )Open reductionعمل جراحی استئوسنتز در شکستگی فکین ( 12
 آوردن کیست و تومورهاي عمیق استخوانی فکین بیرون 13

 رزکسیون فک 14

 رزکسیون کندیل فک 15

 رزکسیون زبان 16

 عمل جراحی باز در آرچ زیگما 17

 جراحی بریدن و برداشتن غده بزاقی 18

 فکی –جا انداختن دررفتگی قدیمی مفصل گیجگاهی  19

 تحتانی –عمل جراحی روي عصب دندانی  20

 آوردن ریشه قدیمی و جسم خارجی از سینوس که مستلزم جراحی سینوس است. بیرون 21
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 65آیین نامه شماره 

 هاي بیمه غیرزندگی مستقیم ضوابط نحوه تعیین میزان حق بیمه رشته

 
گري و در راستاي اجراي برنامه  قانون تاسیس بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران و بیمه 17عالی بیمه به استناد ماده  شوراي

ضوابط نحوه تعیین میزان حق بیمه "هاي بیمه،  اصالح نظام تعرفه بازار بیمه کشور و به منظور تعیین میزان حق بیمه رشته
 :زیر تصویب نمود به شرح 25/12/1389را در جلسه مورخ "هاي بیمه غیر زندگی مستقیم  رشته

هاي بیمه غیرزندگی را تعیین  نامه حق بیمه رشته کلیه مؤسسات بیمه اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت مقررات این آیین -1ماده 
 .و اعمال می نمایند

ي آن را قبل هاي بیمه غیر زندگی وتغییرات بعد مؤسسات بیمه موظفند مبانی و روش تعیین حق بیمه ویا نرخ بیمه رشته -2ماده
از اجرا باتوجه به موازین فنی ، ارزیابی ریسک و محاسبات اکچوئري؛ در هیات مدیره خود تصویب و یک نسخه از آن را به بیمه 

 .نامه خارج از چارچوب مصوبه هیات مدیره مؤسسه بیمه ممنوع است مرکزي ارسال نمایند.صدور بیمه

اي خارج از  نامه با حق بیمه بیمه )ران عمده خود(سهام دار بیش از پنج درصد تبصره: در مواردي که مؤسسه بیمه براي سهامدا
را براي بیمه مرکزي وحسابرس یا بازرس  چارچوب مصوبه هیات مدیره صادر نماید، موظف است گزارش توجیه فنی ومالی آن

 .شرکت ارسال نماید

هاي بیمه غیرزندگی را بر اساس  بیمه هر یک از رشته مؤسسات بیمه موظفند مبانی و روش تعیین حق بیمه ویا نرخ -3ماده 
  .شرایط عمومی مصوب شوراي عالی بیمه تعیین نمایند

هاي بیمه غیر زندگی فاقد شرایط عمومی مصوب شوراي عالی بیمه باید  مبانی و روش تعیین حق بیمه ویا نرخ بیمه رشته: 1تبصره 
  .کلوزهاي متعارف بین المللی مربوط تعیین شوددر چارچوب شرایط متعارف بازار بیمه کشور و یا 

هاي بیمه غیرزندگی را قبل از اجرا به تایید بیمه  و شرایط چاپی هر یک از رشته  نامه مؤسسات بیمه موظفند فرم بیمه -4ماده 
 .استمرکزي برسانند. بیمه مرکزي ظرف پانزده روزنظر خود را اعالم می نماید، عدم اعالم نظر به منزله تایید 

هاي بیمه غیر زندگی که تحت مسوولیت مدیر فنی اداره می شود را به بیمه مرکزي  مؤسسات بیمه موظفند فهرست رشته -5ماده 
 .اعالم نمایند

چنانچه مسوولیت اداره یک یاچند رشته بیمه غیرزندگی را افرادي غیر از مدیران فنی تائید صالحیت شده عهده دار :1تبصره 
 .رسد ها به تائید بیمه مرکزي میشوند، صالحیت آن

در صورت استعفاء، عزل، قطع همکاري یا فوت مدیر فنی تایید صالحیت شده و یا سلب صالحیت او توسط بیمه مرکزي، : 2تبصره 
مؤسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه فرد واجد صالحیت دیگري را به بیمه مرکزي معرفی نماید. تا زمان 

  .جدید، انجام وظایف وي بر عهده مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل مؤسسه بیمه خواهد بود جایگزینی فرد
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هاي بیمه غیرزندگی را به نحوي تعیین  مؤسسات بیمه موظفند مبانی و روش تعیین حق بیمه ویا نرخ بیمه هریک از رشته -6ماده 

هاي غیرزندگی (خسارت واقع شده تقسیم بر  نمایند که میانگین سه سال متوالی ضریب خسارت عملیات بیمه اي مؤسسه در رشته
  .درصد نباشد 90بیش از  )حق بیمه عاید شده 

درصد بیشتر باشد، بنا به در خواست بیمه مرکزي، مؤسسه  90چنانچه میانگین سه سال متوالی ضریب خسارت مؤسسه بیمه از 
 .بیمه موظف است برنامه اصالح مبانی و روش تعیین حق بیمه ویا نرخ بیمه خود را ارایه نماید

 .هاي بیمه غیر زندگی را جداگانه نگهداري نماید مؤسسه بیمه موظف است حساب عملیات بیمه اي هریک از رشته -7ماده 

 2نامه توسط مؤسسه بیمه و همچنین در صورتی که مصوبه هیات مدیره موضوع ماده  در صورت عدم اجراي مفاد این آیین -8ماده 
 :تواند حسب مورد هر یک از اقدامات زیر را انجام دهد به لحاظ فنی واجد اشکال باشد، بیمه مرکزي می

 کر شفاهی به مدیران فنی، مدیر عامل وهیأت مدیره شرکت بیمهتذ -1

 اخطارکتبی به مدیران فنی، مدیر عامل وهیأت مدیره شرکت بیمه -2

 اعالم سلب صالحیت مسئول فنی، مدیر فنی، معاون فنی یا مدیرعامل شرکت بیمه  -2

 راي عالی بیمهتعلیق پروانه فعالیت مؤسسه بیمه دریک یا چند رشته بیمه باتصویب شو -4

 لغو پروانه فعالیت مؤسسه بیمه دریک یا چند رشته بیمه باتایید شوراي عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزي -5

بیمه مرکزي هر شش ماه یک بارگزارشی از نحوه اجراي این آیین نامه توسط هریک مؤسسات بیمه را تهیه و به شوراي  -9ماده
 ود.عالی بیمه ارایه خواهد نم

 

 

 66آیین نامه شماره 

 نظامنامه شوراي عالی بیمه با آخرین تغییرات

 

 مقدمه

، ارکان بیمه مرکزي جمهـوري اسـالمی   30/3/1350گري مصوب در قانون تأسیس بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران و بیمه
 ایران به شرح زیر عنوان شده است:

 مجمع عمومی       .1
 شوراي عالی بیمه       .2
 هیأت عامل       .3
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 بازرسان       .4
به شوراي عالی بیمه به عنوان رکن دوم بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران  )17الی  10فصل دوم قانون یاد شده (مواد 

 اختصاص دارد. 
  

 ارکان شوراي عالی بیمه

 ارکان شوراي عالی بیمه عبارتند از:
      شوراي عالی بیمه       .1
       کمیسیون تخصصی شوراي عالی بیمه       .2
 دبیرخانه شوراي عالی بیمه       .3

  
 شوراي عالی بیمه -1

 ترکیب اعضاي شوراي عالی بیمه -1-1

-گري شوراي عالی بیمه از اشخاص زیر تشکیل مـی قانون تأسیس بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران و بیمه 10طبق ماده 

 گردد:
 رئیس کل بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران       .1
 معاون وزیر امور اقتصادي و دارایی       .2
 معاون وزیر بازرگانی       .3
 معاون وزیر کار و امور اجتماعی       .4
 معاون وزیر جهاد کشاورزي       .5
 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران       .6
 گران ایرانمدیر عامل یکی از مؤسسات بیمه به انتخاب سندیکاي بیمه       .7
 یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی        .8
 یک نفر کارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی        .9

 ایرانیک نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن    .10

براي مدت سه سال انتخاب شده و انتخاب مجدد آنها  10و  9،  8، 7اعضاي شوراي عالی بیمه موضوع بندهاي : توضیح
 بالمانع است.

  

 وظایف شوراي عالی بیمه -1-2
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 گري، وظایف شوراي عالی بیمه عبارت است از:قانون تأسیس بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران و بیمه 17طبق ماده 
رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسیس یا لغو پروانه مؤسسات بیمه طبق مقررات این قـانون و پیشـنهاد       .1

 آن به مجمع عمومی
 تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده مؤسسات بیمه قرار گیرد.       .2
 هاي اتکایی ها و نظارت بر امور بیمهنامهتعیین انواع معامالت بیمه و شرایط عمومی بیمه       .3
 هاي مختلف بیمه مستقیمتعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته       .4
 هاي الزم براي هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمهنامهتصویب آیین       .5
هـاي مؤسسـات   رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران درباره عملیات و فعالیت    .6

 بیمه در ایران که حداقل هر شش ماه یک بار باید تسلیم شود.
 حق اظهار نظر درباره هرگونه پیشنهاد که از طرف رئیس شوراي عالی بیمه به آن ارجاع شود.       .7
 .)انجام سایر وظایفی که این قانون براي آن تعیین نموده است (بشرح جدول شماره یک       .8

 
 

 جدول شماره یک

 ماده قانونی وظیفه شوراي عالی بیمه ردیف

 )16ماده ( تصویب سازمان دبیرخانه شوراي عالی بیمه 1

 هاي مشمول اطالق عملیات بیمهتعیین فعالیت 2
ماده  )2تبصره (

)31( 

 )36ماده ( هاي بیمهنامه میزان ودیعه مورد نیاز سرمایه هر یک از رشتهآیین تصویب 3

 )41ماده ( هاي معینتایید ممنوعیت به طور موقت موسسه بیمه از قبول بیمه در رشته 4

5 
تصویب انتقال سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات موسسه بیمه ویا سایر اقدامات 

 گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنهامتضمن منافع بیمه
 )44ماده (

6 

بینی شده در فصل چهارم قانون تاسیس بیمه مرکزي (در حال حاضر تصویب موضوعات پیش
موضوعیت ندارد، ولی در صورت لغو ممنوعیت فعالیت موسسات بیمه خارجی در ایران، اتخاذ 

 )جمله وظایف شورا خواهد بود بینی شده در مفاد مورد اشاره ازتصمیم در موارد پیش

 )46و ( )45مواد(
وتبصره ذیل ماده 

)47( 

 )54ماده ( تصویب واگذاري تمام یا قسمتی از پرتفوي یک موسسه بیمه به یک یا چند موسسه بیمه دیگر 7

۳۱۷  

 



8 
تصویب ادغام یک یا چند موسسه بیمه در یک موسسه بیمه در صورت تحقق شرایط مواد 

 قانون )57و ( )56، ()55(
 )58ماده (

9 
تایید ادغام موسسه بیمه یا لغو پروانه آن در صورت عدم رضایت از وضع مالی یا اداري موسسه 

 مذکور
 )59ماده (

10 
هاي فنی و قانونی، طرز محاسبه آنها، ترتیب به کار انداختن این تصویب انواع اندوخته

 ها، نحوه ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول اندخته
 )61(ماده 

 )62ماده ( تصویب نمونه ترازنامه و حساب سود و زیان موسسات بیمه 11

 )68ماده ( نامه دالالن رسمی بیمهتصویب آیین 12

13 
اجباري و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن براي هر  تصویب نحوه واگذاري بیمه اتکایی

 رشته بیمه
 )72ماده (

  

 
 

 به شوراي عالی بیمه سایر الزامات قانونی مربوط -1-3

 کند.ریاست شوراي عالی بیمه در اخذ رأي شرکت نمی     .1

 یابد.جلسات شوراي عالی بیمه با حضور حداقل شش نفر از اعضاي شورا رسمیت می     .2

 تصمیمات با اکثریت پنج رأي حاضر در جلسه، رسمی و معتبر و قابل اجرا است.     .3

اي که یکی از اعضاي شوراي عالی بیمه به نحوي در آن سـهیم اسـت،   هنگام رسیدگی و اخذ رأي نسبت به مؤسسه بیمه   .4
 آن عضو در رأي شرکت نخواهد کرد.

 گردد.عالی بیمه تشکیل می بار به دعوت رییس شورايجلسات شوراي عالی بیمه حداقل ماهی یک     .5

از اعضاي شوراي عالی بیمه کتباً تقاضاي تشکیل جلسه بنمایند، رییس شوراي عالی بیمه در صورتی که حداقل چهار نفر    .6
 موظف است ظرف مدت یک هفته، اعضاي شورا را براي تشکیل جلسه دعوت نماید.
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عالی بیمه رسیده و در بیمـه مرکـزي    عالی بیمه در دفتري ثبت و به امضاي رییس شوراي جلسات مذاکرات شورايصورت   .7
 شود.ا.ا. نگهداري میج.

عـالی   عالی بیمه قبل از شروع به کار باید در مجمع عمومی سوگند یاد کنند که در انجـام وظـایف شـوراي    اعضاي شوراي   .8
عالی بیمه  بیمه نهایت دقت و مراقبت را مبذول دارند و کلیه تصمیمات خود را به صالح کشور اتخاذ نمایند و اسرار شوراي

 را حفظ کنند.

عـالی بیمـه در اجـراي وظـایف      عالی بیمه و افرادي که شوراي عالی بیمه و مشاورین و اعضاي اداري شوراي اعضاي شوراي   .9
کند و رئیس کل و سایر اعضاي هیئت عامل و بازرسان و کلیه کارکنان بیمه مرکزي ایـران بایـد از    خود به آنها مراجعه می

 138آورند خودداري نمایند واال مشمول مقررات ماده  ایف محوله به دست میاي که در اجراي وظ افشاي اطالعات محرمانه
 قانون مجازات عمومی خواهند بود.

کند. رئیس و کارکنان دبیرخانـه  اي است که سازمان آن را شوراي عالی بیمه تصویب میشوراي عالی بیمه داراي دبیرخانه .10
 شوند.انتخاب می از بین کارکنان بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران

  

 مقررات داخلی شوراي عالی بیمه  -1-4

 شوراي عالی بیمه به صورت عادي حداقل ماهیانه یک بار جلسه خواهد داشت.     .1

العـاده   تواند جلسه فوق شوراي عالی بیمه درصورت نیاز با درخواست رئیس شورا و یا چهارنفر از اعضاي شورا می: 1تبصره
 داشته باشد. 

لغو جلسات عادي با درخواست هر کدام از اعضا و تایید رئیس شورا خواهد بود. در اینصـورت مراتـب از طریـق    : 2تبصره 
  رسد. دبیرخانه شورا به اطالع اعضا می

رسمی  )نفر از اعضاي شوراي عالی بیمه (حضور رئیس شورا یا قائم مقام وي الزامی است 6جلسات شورا با حضور حداقل    .2
 راي حاضر در جلسه رسمی، معتبر و قابل اجراست.  5مات جلسات با اکثریت است و تصمی

 )تواند از رئیس کمیسیون تخصصی جهت طرح و ارائه مطالب در جلسات شورا (بدون حـق راي  رئیس شورا می: 1تبصره 
 دعوت کند.

 است.  حضور رئیس دبیرخانه شوراي عالی بیمه به عنوان دبیر شورا در جلسات بالمانع: 2تبصره 

۳۱۹  

 



دقیقـه، مطالـب خـود را پـیش از دسـتور       10توانند هر یک حداکثر به مـدت   در صورت تمایل، دو نفر از اعضاي شورا می   .3
 10تواند گزارش مختصري از اهم مسـائل و عملکـرد صـنعت بیمـه، ظـرف مـدت        جلسه مطرح نمایند. رئیس شورا نیز می

 دقیقه به شورا ارائه نماید.

موضوع دستور جلسه و نظرات بیمه مرکزي دربارة آن به همراه تصمیمات متخـذه درکمیسـیون تخصصـی شـوراي عـالی         .4
دقیقـه   30توسـط بیمـه مرکـزي حـداکثر در      )بیمه و نظرات سایر سازمانها و دستگاههاي تخصصی ذیربط (حسب مـورد 

 شود.تشریح می

 دهد.  ورا، فرصت مساوي در اختیارشان قرار میرئیس شورا براي ابراز نظر هر یک از اعضاي ش     .5

دقیقه فرصت دارد تا درباره نقطه نظرات و یا سئواالت مطروحه از سوي اعضاي شـورا   30بیمه مرکزي حداکثر به مدت      .6
 توضیح دهد.

 نماید. اعضاي شورا میگیري از  ریاست شورا ضمن جمع بندي مباحث ارایه شده، به نحو مقتضی درباره آن اقدام به راي     .7

 شود.  گیري با نظر شورا تعیین می گیري مخفی از سوي هر عضو شورا، نحوه راي تبصره: در صورت درخواست راي

 کمیسیون تخصصی شوراي عالی بیمه -2

 ترکیب اعضاي کمیسیون تخصصی شوراي عالی بیمه -2-1

 معاون طرح و توسعه بیمه مرکزي به عنوان رئیس کمیسیون      .1

 عضو حقوقی شوراي عالی بیمه      .2

 عضو بیمه اي شوراي عالی بیمه      .3

 عضو شوراي عالی بیمه معرفی شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارائی یا نماینده رسمی و ثابت وي     .4

 ه از سوي وزارت بازرگانی یا نماینده رسمی و ثابت ويعضو شوراي عالی بیمه معرفی شد     .5

 عضو شوراي عالی بیمه معرفی شده از سوي وزارت کار و امور اجتماعی یا نماینده رسمی و ثابت وي     .6

 عضو شوراي عالی بیمه معرفی شده از سوي وزارت جهاد کشاورزي یا نماینده رسمی و ثابت وي     .7

 هامی بیمه ایران یا نماینده رسمی و ثابت ويمدیرعامل شرکت س     .8

۳۲۰  

 



 گران ایران یا نماینده رسمی و ثابت وي عضو شوراي عالی بیمه منتخب سندیکاي بیمه     .9

 عضو شوراي عالی بیمه منتخب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نماینده رسمی و ثابت وي .10

 دبیرکل سندیکاي بیمه گران ایران .11

 تبصره: رئیس دبیرخانه شوراي عالی بیمه بدون حق راي، دبیر کمیسیون تخصصی خواهد بود.

  

 فرآیند طرح و بررسی موضوعات در کمیسیون تخصصی شوراي عالی بیمه -2-2

وظیفه کمیسیون تخصصی شورا، بررسی کارشناسی دستور جلسات شوراي عالی بیمه قبل از طرح آنهـا در شـورا و ارائـه       .1
 نظرات مشورتی به شورا در این زمینه خواهد بود. 

توانـد مسـتقیماً و بـدون طـرح در کمیسـیون       تبصره: گزارشات رئیس شوراي عالی بیمه به شورا، بنا به تشخیص وي می
 ر شوراي عالی بیمه مطرح شود.تخصصی د

 گیرد. دستورجلسات کمیسیون قرار می موضوعات پیشنهاد شده توسط هر یک از اعضاي شوراي عالی بیمه در     .2

دبیر کمیسیون موظف است در مورد موضوعات دستور جلسه کمیسیون حسب مـورد نظـرات ذي نفعـان و صـاحبنظران        .3
 . ذیربط را به صورت کتبی اخذ نماید

براي حضور در جلسه کمیسـیون دعـوت بـه     تبصره: در صورت تشخیص کمیسیون تخصصی، از ذي نفعان و صاحبنظران
 عمل خواهد آمد.

دبیرخانه شوراي عالی بیمه با توجه به اولویت دستورجلسات شورا، دسـتور جلسـات کمیسـیون را تنظـیم و بـه رئـیس            .4
 کند.  کمیسیون اعالم می

ون دعوتنامه کمیسیون تخصصی را حداقل سه روز قبل از تشکیل جلسـه بـه همـراه مسـتندات الزم بـراي      رئیس کمیسی   .5
 نماید.  اعضاي کمیسیون ارسال می

 باشد.  العاده کمیسیون تخصصی بنا به تشخیص شوراي عالی بیمه از شمول مفاد این بند مستثنی می تبصره: جلسات فوق

 یابد. یت نسبی اعضاء رسمیت میجلسات کمیسیون با حضور اکثر     .6

۳۲۱  

 



 شود. تصمیمات کمیسیون بر مبناي نظر اکثریت نسبی اعضاي حاضر اتخاذ می     .7

خالصه مذاکرات و تصمیمات متخذه در کمیسیون توسط دبیر کمیسیون تدوین و به منظور طرح در شوراي عـالی بیمـه،      .8
 شود.  یتوسط رئیس کمیسیون به رئیس شوراي عالی بیمه ارائه م

 تبصره: در صورت درخواست هر یک از اعضاي شورا، مستندات فوق در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. 

 دبیرخانه شوراي عالی بیمه -3 

 ساختار تشکیالتی دبیرخانه شوراي عالی بیمه -3-1

 رئیس دبیرخانه شوراي عالی بیمه      .1

 کارشناس ارشد بیمه     .2

 کارشناس ارشد حقوقی     .3

 مسئول امور دفتري و بایگان     .4

تبصره: تعیین سطح سازمانی رئیس و کارشناسان ارشد دبیرخانه شوراي عالی بیمه به عهـده رئـیس کـل بیمـه مرکـزي      
 ج.ا.ایران خواهد بود. 

 وظایف دبیرخانه شوراي عالی بیمه  -3-2

 کمیسیون تخصصی شورا و شوراي عالی بیمه  تهیه پیشنویس دعوتنامه و دستورجلسات         .1

هماهنگی الزم براي تسلیم دعوتنامه و مستندات مربوط به اعضاي شوراي عالی بیمه یا دفاتر آنها حداقل سه روز قبل از      .2
  تشکیل جلسه شورا و دریافت رسید مربوط.

براي آنها به وسیله دورنگار و یا پست الکترونیک تبصره: درصورت درخواست هرکدام از اعضاء، دبیرخانه دستورجلسات را 
  کند. ارسال می

 تدوین مصوبات شورا و اخذ امضاي اعضاي حاضر در جلسه شورا          .3

تبصره: در مواردي که هر یک از اعضاء با برخی از مصوبات مخالف باشند، عین نظر مخالف آنها در خالصه مذاکرات شـورا  
 درج خواهد شد.

۳۲۲  

 



 تهیه پیشنویس ابالغیه مصوبات شورا براي رئیس شورا و انجام سایر اقدامات الزم براي ابالغ          .4

مذاکرات، تصـمیمات و مصـوبات کمیسـیون تخصصـی      ضبط مذاکرات جلسات کمیسیون تخصصی و شورا، تهیه صورت     .5
 شورا و شورایعالی بیمه و ارایه به اعضاي شورا

کنند که در خالصه مذاکرات ثبت گردد، عیناً توسط دبیرشـورا   یک از اعضا اعالم کرده و تاکید میتبصره: مطالبی که هر 
 در خالصه مذاکرات درج خواهد شد. 

 تهیه دفتر ثبت صورتجلسات مذاکرات شوراي عالی بیمه با امضاي ریاست شورا         .6

  براي ریاست شوراتهیه پیشنویس مکاتبات مربوط به شوراي عالی بیمه          .7

 پاسخگویی به مکاتبات و مراجعات مربوط به دبیرخانه شوراي عالی بیمه          .8

  نگهداري صورتجلسات، مصوبات و سوابق مربوط به شوراي عالی بیمه         .9

و ارائه آن به کمیسیون تخصصـی   )استعالم و اخذ نظر کتبی از دستگاهها و سازمان هاي تخصصی مرتبط (حسب مورد    .10
  شورا

قـانون تاسـیس    10ماده  10و 9و  8و  7پیگیري اخذ مصوبه مجمع عمومی براي برخی از اعضاي شورا موضوع بندهاي    .11
 گري  بیمه مرکزي ج.ا.ا و بیمه

  پیگیري درج مصوبات شورا در سایت بیمه مرکزي ج.ا.ا    .12

 مومی و امور بین الملل براي انعکاس اخبار مرتبط با شوراي عالی بیمه همکاري با مدیریت روابط ع    .13

 پیگیري و اخذ نظرات اعضاي شورا در صورت تکلیف شورا     .14

گران ایران و  هاي داراي نماینده در شورا، سندیکاي بیمه پیگیري و در صورت لزوم تهیه پیشنویس نامه به عنوان وزارتخانه .15
 5و  4و  3و  2نایع و معادن ایران براي معرفی نماینده آن مراجع در شوراي عالی بیمه موضوع بندهاي اتاق بازرگانی و ص

  گري قانون تاسیس بیمه مرکزي ج.ا.ا. و بیمه 10ماده  10و  7و 

 هاي الزم براي برگزاري مراسم تحلیف اعضاي شورا تهیه متن سوگندنامه و سایر هماهنگی    .16

 ماهه و یکساله و ارائه آن به شورا تهیه گزارش عملکرد شوراي عالی بیمه در مقاطع شش    .17

۳۲۳  

 



  ویرایش حقوقی و ادبی مصوبات شورا قبل از امضاء مصوبات مذکور    .18

   انجام سایرامور مربوط، محوله از طرف شورا و رئیس شورا    .19
  

 66-2آیین نامه شماره 

 بیمهعالی  مکمل نظامنامه شوراي

 

نامه  آیین 26/02/1391گري در جلسه مورخ  قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 5عالی بیمه به استناد بند یک ماده  شوراي

 تصویب نمود: 2/66را به شرح زیر اصالح و به عنوان آیین نامه  "نظامنامه شوراي عالی بیمه" 66شماره 

-1ذیل بند  9در جزء  "قانون مجازات عمومی 138مقررات ماده "جایگزین عبارت  "قوانین و مقررات جاري "عبارت    -1        
 شود. 1-2ذیل بند  6در جزء  "کار و امور اجتماعی"جایگزین عبارت   "تعاون، کار و رفاه اجتماعی"و عبارت  3
 
نماینده "عمومی شورا امکان معرفی  عضو حقوقی منتخب مجمع اي و عالی بیمه، عضو بیمه مشابه سایر اعضاي شوراي   -2  

 عالی بیمه داشته باشند. را براي شرکت در جلسات کمیسیون تخصصی شوراي "رسمی و ثابت

را  "نماینـده حسـب موضـوع   "گران ایران نیز امکـان معرفـی   مدیر عامل بیمه ایران و عضو منتخب سندیکاي بیمه      -3

 داشته باشد.

 گران ایران نیز بتواند بجاي خود نماینده ذیربط و مطلع سندیکا را معرفی نماید. دبیرکل سندیکاي بیمه      -4

 به شرح زیر اصالح شود: 2-2بند  1تبصره ذیل جزء       -5

عـالی بیمـه    بند فوق نافی اختیارات رییس شوراي عالی بیمه براي طرح مستقیم موارد و موضوعات در شوراي –تبصره 

 د بود.نخواه

 اضافه شود:  2-2بند  3اي به شرح زیر، ذیل جزء  تبصره      -6         

  
اي متشـکل از   تواند بنا به پیشنهاد رییس کمیسیون بررسی برخی از دستور جلسات خود را بـه کمیتـه   کمیسیون تخصصی می –تبصره 

 شود حداکثر پنج نفر از اعضاي کمیسیون واگذار نماید. تصمیمات این کمیته در حکم تصمیمات کمیسیون محسوب می

 

۳۲٤  

 



 

 

 

 67آیین نامه شماره 

 ) قانون برنامه پنجم توسعه (آیین نامه بیمه حادثه راننده 115ماده  )نامه اجرائی بند (ب یین

 

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و  115ماده  )شوراي عالی بیمه در اجراي بند (ب
، آیین نامه اجرائی 2/6/1390جلسه مورخ گري، در  قانون تأسیس بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران و بیمه 17به استناد ماده 

 :قانون برنامه پنجم توسعه را به شرح زیر تصویب نمود 115ماده  )بند (ب
 

نامه شخص ثالث، راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه را با رعایت موارد زیر تحت  شرکتهاي بیمه موظفند همزمان با صدور بیمه
 .پوشش بیمه حادثه قرار دهند

 
تواند براي گذار می هاي حرام است. بیمهمبلغ اجباري بیمه در هر حادثه، معادل ریالی دیه کامل یک مرد مسلمان در ماهحداقل  -1

 .هاي بیش از حداقل مزبور بیمه اختیاري تحصیل نمایدجبران خسارت
 
ی و جزیی ناشی از حوادث رانندگی گر شامل پرداخت غرامت فوت یا نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم اعم از کل تعهدات بیمه -2

 .خواهد بود
 

 .چنانچه زمان وقوع حادثه و فوت هردو در ماه حرام باشد، غرامت بر اساس دیه ماه حرام پرداخت خواهد شد: 1تبصره 
 

ب مصو 23مبناي محاسبه و پرداخت غرامت نقص عضو و ازکارافتادگی این بیمه، ضوابط مندرج در آیین نامه شماره  :2تبصره 
 .شوراي عالی بیمه است

 
پوشش این بیمه نامه شامل رانندگانی است که بر اساس نظر مراجع ذیربط، در حادثه رانندگی مربوط مقصر شناخته شوند.  -3

نامه گر این بیمه نامه شخص ثالث غرامت دریافت نماید، به میزان غرامت دریافتی از سقف تعهد بیمهچنانچه راننده از محل بیمه
 .واهد شدکسر خ

 
پرداخت غرامت موکول به آن است که راننده مسبب حادثه،گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مقصر حادثه داشته  -4

 .باشد

  :باشد حداکثر نرخ حق بیمه ساالنه این پوشش براي انواع وسایل نقلیه به شرح زیر می -5
 در هزار 25/0 :موتورسیکلت     یک در هزار :بارکش    یک در هزار :اتوبوس   درهزار 3/0 :سواري
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گر موظف است از سال دوم به بعد هنگام تجدید  در صورتی که در مدت بیمه، خسارتی از محل این بیمه پرداخت نشود، بیمه - 6
  :بیمه مربوط تخفیف اعمال نماید نامه، طبق جدول زیر در حق بیمه

 جدول تخفیف عدم خسارت
  
  

 سال دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم

 درصد تخفیف 10 15 20 30 40 50 60 70

  
نامه از تخفیف  نامه موجب پرداخت خسارت از محل این بیمه شوند، هنگام تجدید بیمه گذارانی که در مدت اعتبار بیمه بیمه -7

  :یابد بیمه ساالنه آنها طبق جدول زیر افزایش می محروم و حق 6موضوع بند 
 جدول جریمه تعداد خسارت 

  
  

 تعداد خسارت  یک بار  دو بار  سه بار  چهار بار و بیشتر

  درصد جریمه 20 40 60 100

شود. پس از یکسال بر اساس گزارش عملکرد  این آیین نامه براي مدت یکسال از تاریخ ابالغ به صورت آزمایشی اجراء می -8
 صورت دائمی ابالغ خواهد شد شرکتهاي بیمه، اصالحات الزم اعمال و به

 

 

 

 68آیین نامه شماره 

 نامه بیمه هاي زندگی و مستمري آیین

 

نامه  آیین 22/9/1390گري در جلسه مورخ  قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17ماده  5عالی بیمه در اجراي بند  شوراي
 هاي زندگی و مستمري را به شرح زیر تصویب نمود: بیمه

  
 68نامه شماره  آیین
 هاي زندگی و مستمري نامه بیمه آیین

 کلیات  -فصل اول
 نامه صادر نمایند. هاي زندگی و مستمري خود را بر اساس مقررات این آیین نامه مؤسسات بیمه مکلفند کلیه بیمه - 1 ماده 

۳۲٦  

 



 هاي زندگی و تعریف هر یک از آنها عبارتند از: انواع اصلی بیمه -2ماده 
گذار، در  بیمه توسط بیمه کند در ازاي پرداخت حق گر تعهد می اي است که در آن بیمه هاي خطر فوت: قرارداد بیمه مهبی -الف

 نامه پرداخت نماید. شده در مدت بیمه، مبلغ بیمه را به ذینفع مندرج در بیمه صورت فوت بیمه
گذار، در صورت  بیمه توسط بیمه کند در ازاي پرداخت حق میگر تعهد  اي است که در آن بیمه بیمه به شرط حیات: قرارداد بیمه -ب

 نامه پرداخت نماید. شده در پایان مدت بیمه، مبلغ بیمه را به ذینفع مندرج در بیمه زنده بودن بیمه
صورت گذار در  بیمه توسط بیمه کند در ازاي پرداخت حق گر تعهد می اي است که در آن بیمه هاي مختلط: قرارداد بیمه بیمه -ج

 نامه پرداخت نماید.  نفع مندرج در بیمه شده در مدت بیمه و یا زنده بودن وي در پایان مدت بیمه، مبلغ بیمه را به ذي فوت بیمه
گذار، مبلغ بیمه را به  بیمه توسط بیمه کند در ازاي پرداخت حق گر تعهد می اي است که در آن بیمه بیمه مستمري: قرارداد بیمه -د

 نامه بپردازد. شده، به ذینفع مندرج در بیمه تا یک مدت معین و یا در زمان حیات بیمهصورت مستمري 
 هاي زندگی عرضه نمایند.  خطرات اضافی را طبق مقررات مربوط، همراه انواع بیمه  توانند پوشش مؤسسات بیمه مى -1تبصره 
هاي زندگی ممنوع  نامه ده یا هزینه معالجات در بیمهش قبول تعهد پرداخت سرمایه یا مستمري در صورت نقص عضو بیمه -2تبصره 

 نامه مربوط قبول کنند. توانند اینگونه تعهدات را ضمن بیمه است و مؤسسات بیمه می
هاي مستمري، تعهدات سایر انواع بیمه زندگی را هم به صورت مستمري پرداخت  توانند عالوه بر بیمه مؤسسات بیمه می -3تبصره 
 نمایند. 

  
 مبانی محاسبه نرخ حق بیمه -ومفصل د

 نامه عبارتست از:  این آیین 2هاي بیمه موضوع ماده  مبانی محاسبه نرخ -3ماده 
جدول مرگ و میر به شرح پیوست. بیمه مرکزي موظف است حداقل هر پنج سال یک بار جدول مرگ و میر پیوست را به روز  -الف

 نماید. 
 نرخ سود فنی علی الحساب :  -ب

هاي با مدت بیش از ده سال، پانزده  نامههاي با مدت حداکثر ده سال، پانزده درصد و در بیمهنامه نرخ سود فنی در بیمهحداکثر 
درصد براي ده سال اول و ده درصد براي مدت مازاد بر ده سال. بیمه مرکزي موظف است، هر دو سال یکبار نرخ سود فنی را مورد 

 م را به شوراي عالی بیمه ارائه کند. بازنگري قرار دهد و پیشنهاد الز
 گري:  هاي اداري و بیمه حداکثر هزینه -ج
 سال اول 5بیمه هر سال بعالوه دو درهزار سرمایه فوت در  درصد حق 7ساالنه: حداکثر  -هاي انفرادي نامه در بیمه -1
 مایه فوت سال اولدرهزار سر 3درصد حق بیمه بعالوه  2یکجا: حداکثر  -هاي انفرادي نامه در بیمه-2
 هاي انفرادي نامه درصد هزینه تعیین شده در بیمه 50هاي گروهی: حداکثر به میزان  نامه در بیمه -3
 نامه به حق بیمه اضافه می شود. این آیین 8هاي مقرر در ماده  هزینه کارمزد، حداکثر تا سقف -د

ه و ذخیره مورد عمل شرکت را که به تصویب هیات مدیره هاي حق بیم مؤسسات بیمه مکلفند، محاسبات و جداول نرخ -4ماده 
روز کاري به منزله تایید تلقی  20رسیده است جهت تایید به بیمه مرکزي ارسال نمایند. عدم اظهار نظر بیمه مرکزي ظرف مدت 

 شود. می
ه را تقسیط نمایند. سود تقسیط، به گذار حق بیمه ساالنه یا مستمري ساالن  توانند در صورت تمایل بیمه مؤسسات بیمه می -5ماده 

 شود. می  بیمه اضافه بیمه اعمال و به حق تناسب دوره تقسیط، بر مبناي سود فنی مورد عمل در محاسبه حق
هاي انفرادي شامل خطر فوت از طریق پرسشنامه و یا معاینه پزشکی  نامه مؤسسات بیمه موظفند قبل از صدور بیمه -6ماده 

 بیمه را تعیین نمایند. ده را مشخص و به تناسب وضعیت سالمت او، حقوضعیت سالمت بیمه ش
نامه عمر انفرادي صادره توسط یک یا چند شرکت بیمه براي یک  هرگاه مبلغ بیمه براي خطر فوت در یک یا چند بیمه -7ماده 
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نامه مبادرت نمایند.  به صدور بیمه بیمه شده از دو میلیارد ریال متجاوز باشد، مؤسسات بیمه باید پس از جلب نظر بیمه مرکزي
 تواند حداکثر مبلغ بیمه مذکور را ساالنه تغییر دهد. بیمه مرکزي می

  
 کارمزد -فصل سوم

 شود: هاي زندگی به شرح زیر تعیین می بیمه براي انواع بیمه حداکثر هزینه کارمزد قابل اعمال در حق -8ماده 
 حق بیمه وصولی. %25ی با حق بیمه ساالنه، هاي انفرادي خطر فوت زمان براي بیمه -الف
 حق بیمه وصولی. %10هاي گروهی خطر فوت زمانی با حق بیمه ساالنه،  براي بیمه -ب
درهزار سرمایه فوت  30درصد حق بیمه سال اول به شرطی که از  75هاي زندگی با حق بیمه ساالنه،  نامه در سایر انواع بیمه -ج

 گردد.  هاي دوم تا پنجم اعمال می درصد براي سال 5/17اول و   رصد آن براي سالد 30سال اول تجاوز نکند که 
 هاي زندگی با حق بیمه یکجا: نامه در انواع بیمه -د
 بیمه درصد حق 5هاي انفرادي،  نامه در بیمه -1
 بیمه درصد حق 4هاي گروهی،  نامه در بیمه -2

دهنده سرمایه اولیه براي پرداخت  و معادل کارمزد بیمه زندگی تشکیل هاي مستمري نیز طبق این ماده کارمزد بیمه -1تبصره
 مستمري محاسبه خواهد شد.

بیمه ساالنه یا سرمایه خطر فوت در هاي عمر مختلط در صورت افزایش یا کاهش حقنامهمؤسسات بیمه مجازند در بیمه -2تبصره
 بیمه ساالنه سرمایه فوت هر سال تعدیل و تصحیح نمایند.حق نامه، کارمزد متعلقه را بر اساس ضریبی ازسال اول بیمه 10

نامه کارمزد نمایندگی  هاي مقرر در فصل دوم آیین حداکثر کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان بیمه معادل کارمزد - 9ماده 
 باشد. می

هاي تعاونی و  رکنان و یا توسط شرکتخطر فوت ساده یک ساله گروهی که توسط هر مؤسسه براي کا  در قراردادهاي بیمه -10ماده
بیمه آن تقبل شده باشد،  ها و مؤسسات اعتباري براي مشتریان خود امضا و پرداخت حق یا سندیکاها براي اعضاء و یا توسط بانک

نماید. سود شود قسمتی از سود حاصل از قرارداد را به طرف قرارداد پرداخت  تواند به ترتیبی که در قرارداد معین می گر می بیمه
 هاي دریافتی طی سال تجاوز کند. درصد جمع حق بیمه 15قابل پرداخت از این بابت نباید از 

  
 مشارکت در منافع  -فصل چهارم

هاي زندگی خود را  گذاران بیمه هاي خطر فوت زمانی، بیمه هاي زندگی جز در بیمه  مؤسسات بیمه مکلفند در انواع بیمه -11ماده 
 هاي مذکور سهیم نمایند. د منافع حاصل از مجموع معامالت بیمهدرص 85در حداقل 

را از جمع اقالم بند  11هاي زندگی موضوع ماده  مؤسسات بیمه مکلفند هر سال منافع حاصل از مجموع معامالت بیمه -12ماده 
 به شرح ذیل محاسبه کنند: )پس از کسر جمع اقالم بند (ب )(الف
 الف:

 سال مالی قبل.ذخیره ریاضی در آخر  -1
 هاي دریافتی. حق بیمه-2
 هاي اتکایی واگذاري. کارمزد بیمه -3
 هاي اتکایی واگذاري. دریافتی بابت بیمه )کارمزد بر منافع (مشارکت در سود -4
 ها. گران اتکایی بابت بازخرید و پرداخت سرمایه و مستمري سهم بیمه -5
 گذاران هاي پرداختی به بیمه کارمزد وام -6
 این ماده. 1موضوع تبصره   هاي از محل ذخایر ریاضی گذاري  الص درآمد حاصل از سایر سرمایهخ -7
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 ب : 
 ها.  مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمري -1
 حق بیمه اتکایی واگذاري. -2
 ذخیره ریاضی در آخر سال مالی. -3
 هاي دریافتی  هبیم درصد حق 7گر حداکثر تا   هاي عمومی بیمه هزینه -4
 .30کارمزد پرداختی به بیمه مرکزي موضوع وام ماده  -5

گذاري مؤسسات بیمه محاسبه  نامه سرمایه ها از محل ذخایر ریاضی طبق آیین گذاري خالص درآمد حاصل از سایر سرمایه -1تبصره
رد هزینه مزبور از اصل درآمد کسر خواهد اي تعلق بگی و تعیین خواهد شد. در صورتیکه به هر یک از انواع درآمدهاي فوق هزینه

 شد.
هاي زندگی موضوع این ماده، از روش زیر  توانند براي محاسبه منافع حاصل از مجموع معامالت بیمهمؤسسات بیمه می -2تبصره 

 نیز استفاده نمایند:
نافع مازاد بر نرخ سود فنی مورد عمل، درصد م 85هاي به شرط فوت در پایان هر سال حداقل  هاي زندگی جز در بیمه در انواع بیمه

نامه محاسبه و به رقم  گذاري ذخایر ریاضی خود را مستقیماً و به نسبت ذخیره ریاضی پایان سال قبل هر بیمه حاصل از سرمایه
گذاران ذیربط  هنامه مذکور اضافه نمایند و مراتب را طی الحاقی، حداکثر تا قبل از پایان سال بعد به اطالع بیم ذخیره ریاضی بیمه

 برسانند.
هاي موضوع ماده  نامه نامه آنها از کل ذخایر ریاضی بیمه سهم هر یک از بیمه گذاران از منافع به نسبت ذخیره ریاضی بیمه -13ماده 

 شود. یا بر مبناي دیگري که بیمه مرکزي تایید کند معین می 11
گذاران از منافع مزبور را بر  م در آخر هر سال، سهم هر یک از بیمهمؤسسات بیمه باید پس از تعیین منافع قابل تقسی -14ماده 

نامه یا افزایش ذخایر ریاضی منظور و یا بصورت نقدي  گذار به عنوان حق بیمه یکجا براي افزایش سرمایه بیمه حسب توافق با بیمه
 پرداخت نمایند.

  
 گذاران نسبت به ذخیره ریاضی حقوق بیمه -فصل پنجم

تواند در صورت تشکیل ذخیره ریاضی، درخواست  گذار می خطر فوت زمانی بیمه  هاي زندگی بجز بیمه انواع بیمه در -15ماده 
درصد  90نامه را که حداقل معادل  نامه خود را نماید و موسسه بیمه مکلف است ارزش بازخرید بیمه بازخرید کل یا درصدي از بیمه

 نامه صادره پرداخت نماید. یط بیمهنامه است، با رعایت شرا ذخیره ریاضی بیمه
گذار نمایند. در جدول مزبور  هاي صادره ضمیمه و تحویل بیمه نامه مؤسسات بیمه موظفند جدول بازخرید بیمه را به بیمه -تبصره

 گذار خواهد شد. نامه در انقضاء هر سال از مدت بیمه چه مبلغی عاید بیمه باید مشخص شود که در صورت بازخرید بیمه
نامه و یا ظهر آن تصریح شده  گذار باشد و این مطلب در بیمه هاي زندگی بستانکار بیمه نامه در صورتیکه ذینفع در بیمه -16اده م

 نامه و همچنین دریافت وام از محل ذخیره ریاضی موکول به موافقت کتبی بستانکار است. باشد حق بازخرید بیمه
درصد ارزش بازخرید بیمه نامه درخواست وام  90خت الاقل حق بیمه دو سال تمام تا تواند پس از پردا گذار می بیمه -17ماده 

 شود. گذار تعیین می گر و بیمه گر متعهد به پرداخت آن است. ترتیب استرداد وام با توافق بین بیمه نماید و بیمه
 سبه حق بیمه خواهد بود.نرخ کارمزد وام حداقل چهار درصد بیشتر از نرخ سود فنی مورد عمل در محا -18ماده 

نامه یا بازخرید آن، مانده وام دریافتی و کارمزدهاي متعلق به آن (موضوع  در صورت عدم تسویه وام در زمان سررسید بیمه -تبصره
 گردد.  گر کسر می از سرمایه مورد تعهد بیمه )همین ماده

هاي مختلط خطر فوت و  وت و تشکیل سرمایه و بیمههاي مختلط خطر ف هاي زندگی به جز در بیمه در انواع بیمه -19ماده 
نامه با رعایت  گذار از پرداخت اقساط بعدي خودداري نماید بیمه مدیریت سرمایه که داراي ارزش بازخرید شده باشد هر گاه بیمه
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 نامه با سرمایه مخفف خواهد شد. هاي مقرر و بدون احتساب کارمزد، تبدیل به بیمه نرخ
گذار نمایند که میزان سرمایه مخفف  هاي صادره ضمیمه و تحویل بیمه نامه بیمه موظفند جدولی به بیمهمؤسسات  -1تبصره 

 نامه را براي هر سال از مدت بیمه معین کند. بیمه
نامه تقسیم خواهد شد  هاي موجود بیمه هاي مختلط خطر فوت و به شرط حیات، سرمایه مخفف به نسبت سرمایه در بیمه -2تبصره 

 باشند.   گذار توافق دیگري نموده نامه، موسسه بیمه و بیمه آنکه در بیمهمگر 
گذار از پرداخت هر قسط حق بیمه خودداري نماید، حق  هاي مختلط خطر فوت و تشکیل سرمایه، هرگاه بیمه در بیمه -20ماده

ضی کمتر از حق بیمه خطر فوت گردد، شود و پس از آن که ذخیره ریا نامه تامین می بیمه خطر فوت از محل ذخیره ریاضی بیمه
 نامه را مجددا برقرار نماید. بیمه مقرر، بیمه تواند با پرداخت حق گذار می گردد. بیمه نامه معلق می بیمه

  
 هاي زندگی نحوه تنظیم حساب معامالت بیمه -فصل ششم

هاي خود تفکیک نموده و دفاتر خود را به  ابهاي زندگی را از سایر حس هاي معامالت بیمه مؤسسات بیمه موظفند حساب -21ماده 
 هاي زندگی به تفکیک مشخص شده باشد. ترتیبی تنظیم نمایند که کلیه اقالم مربوط به معامالت هر یک از انواع بیمه

ها و ترازنامه شرکت مشخص و از سایر  هاي زندگی بایستی در حساب گذاري از محل ذخایر ریاضی بیمه سرمایه -22ماده 
 ها تفکیک شود. گذاري هسرمای
بیمه تعیین خواهد شد. در مواردي که ذخیره ریاضی  هاي حق هاي زندگی براساس مبانی محاسبه نرخ ذخیره ریاضی بیمه -23ماده 

تواند نرخ سود منظور در محاسبه ذخیره ریاضی این موسسه یا  مذکور در یک یا چند موسسه بیمه کافی نباشد بیمه مرکزي می
هاي آتی تقلیل دهد و مراتب را به شوراي عالی بیمه گزارش نماید. موسسه بیمه مکلف است هاي سالنامهراي بیمهمؤسسات را ب

 نرخ تعیین شده توسط بیمه مرکزي را مالك محاسبه قرار دهد.
  

 بیمه اتکایی اجباري  -فصل هفتم
 هاي زیر را در اختیار بیمه مرکزي بگذارند: تهاي زندگی صور مؤسسات بیمه موظفند براي هر یک از انواع بیمه -24ماده 
 هاي صادره هر ماه. نامه صورت بیمه -الف
 هاي صادره. نامه صورت تغییرات حاصله هر ماه در بیمه -ب
 هاي مخفف و بازخرید شده هر ماه. نامه صورت بیمه -ج
 نامه. و یا ابطال و فسخ بیمهشده  نامه یا فوت بیمه هاي مختومه به علت انقضاي مدت بیمه نامه صورت بیمه -د

 ها را بیمه مرکزي معین خواهد کرد. ترتیب تنظیم و ارسال این صورت
هاي زندگی را از مؤسسات بیمه بخواهد. مؤسسات بیمه  هاي صادره بیمه نامه بیمه مرکزي میتواند رونوشت کلیه بیمه -25ماده 

 هاي زندگی را فراهم نمایند. مهاند امکان دسترسی بیمه مرکزي به پایگاه اطالعات بی موظف
اي، بیمه نامه  هاي زندگی است و هرگاه موسسه بیمه درصد حق بیمه وصولی بیمه 50حق بیمه اتکایی اجباري معادل  -26ماده 

 تواند تمام یا قسمتی از سهمیه نامه صادر نماید، بیمه مرکزي می این آیین 3زندگی بدون رعایت مبناي تعیین نرخ مقرر در ماده
 ها را قبول ننماید. نامه اتکایی اجباري این بیمه

هاي زندگی جز در رشته بیمه عمر زمانی، بیمه مرکزي  نامه در صورت درخواست مؤسسه بیمه واگذارنده در خصوص بیمه -تبصره
مان شرایط نزد خود مکلف است با توجه به ظرفیت قبولی مؤسسه بیمه، تمام یا قسمتی از حق بیمه اتکایی اجباري دریافتی را با ه

 مؤسسه مذکور واگذاري مجدد نماید. 
 گردد: شرح زیر تعیین می هاي زندگی به کارمزد بیمه اتکایی اجباري براي انواع مختلف بیمه -27ماده 
 درصد حق بیمه وصولی.  12براي بیمه خطرفوت زمانی با حق بیمه ساالنه  -الف
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در هزار  33درصد حق بیمه سال اول مشروط بر اینکه از  87مه ساالنه در سال اول هاي زندگی با حق بی براي سایر انواع بیمه )ب
هاي وصولی سال اول و از سال دوم الی پنجم هر سال  درصد این کارمزد در سال اول به تناسب حق بیمه 40سرمایه تجاوز نکند. 

 داخت است. هاي وصولی آن سال پس از وصول حق بیمه، قابل پر درصد به تناسب حق بیمه 15
 هاي مستمري در زمان تشکیل سرمایه بر اساس این بند محاسبه خواهد شد. کارمزد اتکایی براي بیمه -تبصره

 درصد حق بیمه.  3هاي زندگی با حق بیمه یکجا  براي سایر انواع بیمه -ج
ها سهم بیمه  در این صورتحساب شود. صورتحساب بیمه اتکایی اجباري هر سه ماه یکبار توسط بیمه مرکزي تنظیم می -28ماده 

هاي صادره ظرف آن سه  بیمه و کارمزد اتکایی بیمه ها، پرداخت مستمري و حق نامه مرکزي بابت بازخرید، فوت، انقضاء مدت بیمه
به  هاي مربوط بیمه هاي قبل و حق هاي موعد رسیده صادره سال نامه ماه و همچنین حق بیمه وصولی و کارمزد اتکایی اجباري بیمه

هاي صادره و کارمزد اتکایی اجباري آن منظور خواهد شد. در صورت موافقت بیمه مرکزي صورتحساب اتکایی اجباري  الحاقیه
 تواند توسط موسسه بیمه واگذارنده تنظیم شود. می

نسبت به  مؤسسات بیمه واگذارنده و بیمه مرکزي موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت صورتحساب -29ماده 
تسویه بدهی خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت هر ماه تاخیر در تسویه بدهی از سوي بیمه مرکزي و مؤسسات واگذارنده، موجب 

 درصد جریمه تاخیر تادیه بر مبناي مانده بدهی به ازاي هر ماه خواهد شد. 2اعمال 
ت مانده صورتحساب نبوده و اینگونه موارد پس از قطعیت در اختالف حساب تا ده درصد مانده بدهی موجب عدم پرداخ -1تبصره 

اولین صورتحساب سه ماهه منظور می گردد. وجود اختالف حساب به هر حال موجب عدم پرداخت آن میزان از بدهی که مورد 
 باشد. توافق بدهکار است نمی

 منظور نخواهد شد. جریمه تاخیر تادیه، موضوع این ماده در محاسبات مشارکت در منافع -2تبصره 
گذاران در آخر  درصد جمع مانده بدهی بیمه 55بیمه مرکزي در صورت درخواست مؤسسه بیمه واگذارنده هر سال تا  -30ماده 

اند را به  ها دریافت داشته  نامه هاي صادره از محل ذخیره ریاضی این بیمه نامه هایی که با رعایت شرایط بیمه سال قبل، بابت وام
گذار در اختیار مؤسسه بیمه مزبور خواهد گذاشت. کارمزد مزبور  م با نرخ کارمزد معادل نرخ کارمزد وام پرداختی به بیمهعنوان وا

 براي هر سه ماه در صورتحساب مربوط به همان سه ماه منظور خواهد شد.
هاي زندگی هر یک از  جباري بیمهدرصد منافعی را که از معامالت اتکایی ا 85بیمه مرکزي بعد از پایان هر سال  -31ماده 

 کند به این مؤسسات پرداخت خواهد کرد. مؤسسات بیمه تحصیل می
 به شرح زیر:  )پس از کسر جمع اقالم بند (ب )عبارتست از جمع اقالم بند (الف 31ترتیب محاسبه منافع موضوع ماده  -32ماده 
 الف:

 ذخیره ریاضی در آخر سال مالی قبل. -1
 اتکایی اجباري. هاي بیمه حق -2
 30کارمزد وام موضوع ماده  -3
 هاي از محل ذخایر فنی. گذاري درآمد حاصل از سایر سرمایه -4

 ب: 
 کارمزد اتکایی اجباري. -1
 ها. نامه سهم بیمه مرکزي بابت بازخرید، فوت و انقضا مدت بیمه -2
 ذخیره ریاضی در آخر سال مالی. -3
 هاي اتکایی اجباري. یمهدرصد حق ب 5هزینه اداري معادل  -4
 هاي قبل. زیان سال -5

و  )هاي از محل ذخایر فنی مذکور در این ماده عبارتست از حاصل ضرب بندهاي (الف گذاري درآمد حاصل از سایر سرمایه -تبصره
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 زیر: )(ب
 در آخر سال مذکور. تفاوت ذخیره ریاضی در آخر سال مالی قبل با مانده وام پرداخت شده به موسسه بیمه واگذارنده -الف
 .12ماده  1هاي موسسه بیمه واگذارنده موضوع تبصره  گذاري نرخ خالص درآمد حاصل از سایر سرمایه -ب
  

 بیمه اتکایی اختیاري -فصل هشتم
لزوم  هاي زندگی واگذاري اتکایی به خارج از کشور انجام دهند که توانند در مورد انواع بیمه مؤسسات بیمه در صورتی می -33ماده 

 واگذاري مزبور مورد تایید بیمه مرکزي باشد.
 تواند واگذاري اتکایی به خارج از کشور را در موارد زیر تایید نماید: بیمه مرکزي می -34ماده 
در صورتیکه جمع سرمایه بیمه براي خطر فوت یک نفر بیمه شده ضمن یک یا چند بیمه نامه از مبلغ دو میلیارد ریال  -الف

 د نسبت به مبلغ مازاد.متجاوز باش
 عادي و مشمول حق بیمه اضافی تشخیص داده شود. در صورتیکه وضع سالمت بیمه شده در معاینه پزشکی غیر -ب
 هاي انفرادي و گروهی نامه در موارد تجمیع خطر در بیمه -ج
 مرکزي سایر موارد به تشخیص بیمه  -د

اي در داخل کشور  هاي زندگی تا مبلغ دو میلیارد ریال براي موسسه بیمه نامه  در صورتی که واگذاري اتکایی در مورد بیمه -تبصره
هاي اتکایی اختیاري موظف به قبول آن است. بیمه  امکان پذیر نباشد بیمه مرکزي با رعایت شرایط معمول در واگذاري بیمه

 تواند حداکثر مبلغ مذکور را ساالنه تعدیل نماید. مرکزي می
  
  

 نظارت -فصل نهم
نامه توسط مؤسسه  نماید. در صورت عدم اجراي مفاد این آیین نامه نظارت می بیمه مرکزي بر حسن اجراي این آیین -35ماده 

 تواند حسب مورد هر یک از اقدامات زیر را انجام دهد: بیمه، بیمه مرکزي می
 عامل و هیأت مدیره شرکت بیمه تذکر شفاهی به مدیران فنی، مدیر -1
 عامل و هیأت مدیره شرکت بیمه به مدیران فنی، مدیراخطارکتبی  -2
 اعالم سلب صالحیت مسئول فنی، مدیر فنی، معاون فنی یا مدیرعامل شرکت بیمه  -3
 تعلیق پروانه فعالیت مؤسسه بیمه با تصویب شوراي عالی بیمه -4

و اصالحات  13نامه شماره  بوده و جایگزین آیین الزم االجرا 1/11/1390تبصره از تاریخ  17ماده و  36نامه در  این آیین -36ماده 
 شود. بعدي آن می

 

 68-1آیین نامه شماره 

   هاي زندگی و مستمري نامه بیمه آیین
و  26/11/1390گـري در جلسـه مـورخ     قانون تاسیس بیمه مرکزي ایـران و بیمـه   17ماده  5عالی بیمه در اجراي بند  شوراي

 هاي زندگی و مستمري را به شرح زیر تصویب نمود: نامه بیمه مکمل آیین 22/12/1390جلسه مورخ 

 شود:  می 3متن زیر جایگزین متن ذیل بند ب ماده  -الف
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 نرخ سود فنی علی الحساب:«

هاي با مدت حداکثر تا ده سال،  نامههاي با مدت حداکثر پنج سال هجده درصد، در بیمهنامه حداکثر نرخ سود فنی در بیمه 

هاي با مدت بیش از ده سال،  نامههجده درصد براي پنج سال اول و پانزده درصد براي مدت مازاد بر پنج سال اول و در بیمه

هجده درصد براي پنج سال اول و پانزده درصد براي پنج سال دوم و ده درصد براي مدت مازاد بر ده سال. بیمه مرکزي 

 »ا مورد بازنگري قرار دهد و پیشنهاد الزم را به شوراي عالی بیمه ارائه کند. موظف است، هر دو سال یکبار نرخ سود فنی ر

نیز به آن افزوده  )شرکت(سود دوران مشارکت  الحساب بوده و سود حاصل از کارکرد سرمایه الذکر علی بدیهی است سود فوق

 شود. می

 شود. اضافه و شماره بندهاي بعدي اصالح مینامه  آیین )12ماده ( )به ابتداي بند (ب» کارمزد پرداختی-1«متن  -ب

 یابد تغییر می 1/2/1391به  1/11/1390نامه، از  االجرا شدن آیین مبنی بر زمان الزم 36تاریخ مندرج در ماده  -ج

 

 

 69آیین نامه شماره 

 آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت برتوانگري مالی موسسات بیمه

 

گـري و در   قانون تاسیس بیمـه مرکـزي ایـران و بیمـه     59و  40و با توجه به مواد  17ماده  5عالی بیمه در اجراي بند  شوراي
 26/11/1390، در جلسـه مـورخ   )1390-1394قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران ( 114اجراي ماده 

 و دو تبصره به شرح زیر تصویب نمود:ماده  15را در  نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالی موسسات بیمه آیین

  

 

 تعاریف :فصل اول
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 در این آیین نامه، عبارات و اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار رفته است: :1ماده 

 توانایی مالی موسسه بیمه براي پوشش ریسکهاي پذیرفته شده خود است. توانگري مالی:        -1

 نامه و قبولی اتکائی با آن مواجه است.ریسکهائی که موسسه بیمه به دلیل صدور بیمهریسک بیمه گري:        -2

 ریسکهائی که موسسه بیمه به دلیل نوسان قیمت در بازار با آن مواجه است. ریسک بازار:        -3

ریسکهائی که موسسه بیمه به دلیل احتمال عدم انجام تعهدات مالی توسط طرفهاي معامله ریسک اعتبار:        -4

 خود با آن مواجه است. 

ریسکهائی که موسسه بیمه به دلیل عدم کفایت داراییهاي جاري جهت ایفاي تعهداتش با ریسک نقدینگی:        -5

 مواجه است.  آن

هاي موسسه بیمه بر اساس صورتهاي مالی مصوب بجز داراییهاي نامشهود آن شامل دارایی داراییهاي قابل قبول:      -6

 حق اختراع و عالمت تجاري است.   از قبیل سرقفلی، حق امتیاز،

شامل مجموع موجودي نقد، سرمایه گذاریهاي کوتاه مدت، مطالبات از بیمه گذاران و  داراییهاي جاري:      -7

سال  2بیمه گران اتکایی، سایر حسابها و اسناد دریافتنی (اسناد داراي حداکثر  نمایندگان، مطالبات از بیمه گران و

، سهم بیمه گران اتکایی از ذخایر فنی می باشد. همچنین سپرده بانکی و اوراق مشارکت ذیل سرمایه )سررسید

 گذاریهاي بلند مدت نیز جزء داراییهاي جاري محسوب می شوند. 

شامل مجموع بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان، بدهی به بیمه گران و بیمه گران اتکایی،  بدهیهاي جاري:       -8

 سایر حسابها و اسناد پرداختنی و همچنین ذخیره خسارت معوق می باشد. 

شامل مجموع مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان، مطالبات از بیمه گران و ارزش مطالبات از داخل کشور:        -9

 مه گران اتکایی، سایر حسابها و اسناد دریافتنی و مطالبات بلند مدت می باشد.بی

شامل داراییهاي قابل قبول به اضافه مازاد ارزش روز نسبت به ارزش دفتري داراییها منهاي سرمایه موجود:      -10

 بدهیهاي موسسه بیمه است.

این  1ماده  5تا  2تعریف شده در بندهاي  هاي متغیرهاي مالی که ریسک: )Exposure)نما  ریسک     -11

 کنند. نمایندگی می نامه را براي مؤسسه بیمه آئین
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 کند.  نماها تعیین می نرخ ریسک را در ارتباط با هر یک از ریسک: )Risk factor)ضریب ریسک      -12

اي که موسسه بیمه باید براي پوشش ریسکهایی که در معرض آن است در  حداقل سرمایه سرمایه الزامی:     -13

    اختیار داشته باشد.

نسبتی که مقدار توانگري مالی : )Solvency Margin Ratio: SMR)نسبت توانگري مالی      -14

 آید.  لزامی بدست میگیرد و از تقسیم مبلغ سرمایه موجود بر مبلغ سرمایه ا مؤسسه بیمه را اندازه می

برنامه مالی که موسسه بیمه در صورتیکه نسبت توانگري مالی آن از سطحی که در برنامه ترمیم وضعیت مالی:      -15

شود براي ترمیم وضعیت و ساختار مالی خود تهیه و به بیمه  تر بیاید ملزم می شود پایین این آیین نامه مشخص می

 مرکزي ارائه نماید. 

برنامه مالی که موسسه بیمه در صورتی که نسبت توانگري مالی آن از سطحی که در  برنامه افزایش سرمایه:     -16

این آیین نامه مشخص می شود پایین تر بیاید ملزم می شود براي افزایش سرمایه خود تهیه و به بیمه مرکزي ارائه 

 دهد. 

 سبت توانگري مالیفصل دوم: نحوه محاسبه سرمایه موجود، سرمایه الزامی و ن

موسسات بیمه موظفند مبلغ سرمایه موجود خود را از طریق جمع ارزش داراییهاي قابل قبول به اضافه مازاد ارزش روز  -2ماده 
 .محاسبه کنند 1پیوست  1نسبت به ارزش دفتري داراییهاي ثابت منهاي بدهیهاي موسسه بیمه طبق جدول 

ارزش روز داراییهاي ثابت موسسه بیمه باید طبق نظر کارشناس رسمی دادگستري و یا هر روش دیگري که مورد  -تبصره 
 تایید بیمه مرکزي ج.ا. ایران باشد، تعیین و در محاسبات مربوط به مبلغ سرمایه موجود لحاظ گردد. 

 :محاسبه کنند 2پیوست  5تا  2ول زیر و با استفاده از جداول موسسات بیمه موظفند مبلغ سرمایه الزامی خود را طبق فرم -3ماده 

 طبق فرمول زیر محاسبه می گردد:  )SMRنسبت توانگري مالی ( -4ماده 

سال یکبار اصالح و ضرایب جدید را به  2این آیین نامه را هر  5تا  2بیمه مرکزي ضرایب ریسک موضوع جداول پیوست  -5ماده 
 نماید. موسسات بیمه ابالغ می

موسسات بیمه موظفند نسبت توانگري مالی خود را بصورت ساالنه محاسبه و گزارش تفصیلی محاسبات آنرا پس از  -6ماده 
ار نظر حسابرس موسسه حسابرسی صورتهاي مالی با تایید در هیات مدیره با امضاي مدیر عامل موسسه بیمه به همراه اظه
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ماه مراتب  2حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی به بیمه مرکزي جهت تایید ارسال نمایند. بیمه مرکزي ظرف مدت 
 تایید یا عدم تایید خود را به موسسه ذیربط اعالم می نماید. 

هاي زمانی کمتر از  خود را براي دوره موسسات بیمه موظفند در صورت اعالم بیمه مرکزي نسبت توانگري مالی -تبصره 
 یکسال محاسبه و به بیمه مرکزي ارائه نمایند.

 
 

  

 فصل سوم: نظارت بر توانگري مالی موسسات بیمه

 سطح زیر تعیین می شوند: 5سطوح نظارت بر توانگري مالی موسسات بیمه به شرح  -7ماده 

 باشد. درصد و بیشتر می 100مقدار نسبت توانگري مالی موسسه بیمه برابر با  :1سطح 

 باشد. درصد می 100درصد و کمتر از  70مقدار نسبت توانگري مالی موسسه بیمه برابر با یا بیش از  :2سطح 

 باشد. درصد می 70درصد و کمتر از  50مقدار نسبت توانگري مالی موسسه بیمه برابر با یا بیش از  :3سطح 

 درصد می باشد. 50درصد و کمتر از  10بیمه برابر با یا بیش از مقدار نسبت توانگري مالی موسسه  :4سطح 

 .باشد درصد می 10مقدار نسبت توانگري مالی موسسه بیمه کمتر از  :5سطح 

باشد، مؤسسه موظف است برنامه ترمیم  2چنانچه نسبت توانگري مالی موسسه بیمه حسب نظر بیمه مرکزي در سطح  -8ماده 
تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزي ارائه دهد. در این  )سال مالی آتی (به تفکیک ساالنه 3وضعیت مالی خود را براي 

ارتقاء خواهد  1سال حداقل تا سطح  3برنامه موسسه بیمه باید نشان دهد که چگونه نسبت توانگري مالی خود را ظرف 
 داد. برنامه ترمیم وضعیت مالی مؤسسه بیمه حداقل شامل مواردي به شرح ذیل خواهد بود:

 صورت برآورد تفصیلی درآمدها و هزینه ها،       -1

 ترازنامه و سود و زیان پیش بینی شده،      -2

 اولویت بیمه گزاران، نحوه تامین منابع مالی قابل دسترس جهت پرداخت معوقات و بدهیها با      -3
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زمانبندي و اولویت بندي پرداخت معوقات و بدهیها به تفکیک بدهی به بیمه گزاران و سایر بستانکاران با رعایت       -4

 قوانین و مقررات مربوط،

 روش و نحوه محاسبه ذخایر فنی،      -5

 سیاستهاي کلی موسسه بیمه در مورد بیمه اتکایی،      -6

 سیاست پرداخت سود به سهامداران با رعایت قوانین و مقررات مربوط،       -7

 ،)نحوه کاهش ریسک (بویژه ریسکهاي بیمه گري، اعتبار، نقدینگی و بازار      -8

 برنامه ها و اقدامات جهت تقویت ساختار مالی و نقدینگی.      -9

باشد، مؤسسه موظف است عالوه بر برنامه  3چنانچه نسبت توانگري مالی موسسه بیمه حسب نظر بیمه مرکزي در سطح  -9ماده 
تهیه و جهت رسیدگی به  )سال مالی آتی (به تفکیک ساالنه 2ترمیم وضعیت مالی، برنامه افزایش سرمایه خود را براي 

سال  2باید نشان دهد که چگونه نسبت توانگري مالی خود را ظرف  ها موسسه بیمه بیمه مرکزي ارائه دهد. در این برنامه
 ارتقاء خواهد داد. برنامه افزایش سرمایه مؤسسه بیمه حداقل شامل مواردي به شرح ذیل خواهد بود: 2حداقل تا سطح 

 صورت گردش وجوه و صورت حساب جامع سرمایه،      -1

 ریسک هر یک، روشها و منابع تامین سرمایه و هزینه و      -2

 مبالغ و مدت زمان تامین سرمایه،      -3

 نحوه و موارد مصرف سرمایه،      -4

 سیاست پرداخت پاداش به هیات مدیره و مدیران.      -5

باشد، مؤسسه موظف است برنامه ترمیم  4چنانچه نسبت توانگري مالی موسسه بیمه حسب نظر بیمه مرکزي در سطح  -10ماده
برنامه افزایش سرمایه خود را براي سال مالی آتی تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزي ارائه دهد. در این وضعیت مالی و 

ارتقاء خواهد  3سال حداقل تا سطح  1ها موسسه بیمه باید نشان دهد که چگونه نسبت توانگري مالی خود را ظرف  برنامه
 داد. 

، )این آیین نامه 10، و 9، 8بیمه مرکزي پس از دریافت برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه (موضوع مواد  -11ماده 
نماید. موسسه بیمه موظف است گزارش  ماه آنها را رسیدگی و نتیجه را به موسسات بیمه براي اجرا اعالم می 2ظرف مدت 

 بار به بیمه مرکزي ارائه نماید.ماه یک 3هاي مذکور را هر  عملکرد برنامه
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باشد عالوه بر اقدامات  4و  3اي که نسبت توانگري مالی آن طبق اعالم بیمه مرکزي در یکی از سطوح  موسسه بیمه -12ماده 
کند یک یا تعدادي  این آیین نامه بر حسب مورد، موظف است به نحوي که بیمه مرکزي تعیین می 11تا  8مذکور در مواد 

 ات زیر را فوراً به مرحله اجرا درآورد:از اقدام

 از پرداخت پاداش به هیات مدیره و مدیران موسسه بیمه خودداري نماید،         -1

 خودداري نماید، )درصد سود (سود قابل توزیع به سهامداران 10از توزیع بیش از          -2

 هاي اداري و عمومی خود را کاهش دهد، هزینه         -3

 هاي معینی خودداري نموده یا بر مقدار آنها محدودیت اعمال نماید، گذاري درگزینه از سرمایه         -4

 شوند را اصالح نماید، اي که در آینده منعقد می روش محاسبه نرخ حق بیمه قراردادهاي بیمه         -5

 عملیات صدور بیمه در بخشی از شعب را کاهش دهد،         -6

 فعالیتهاي برخی از شعب خود را محدود نماید،         -7

 عملیات صدور بیمه در شرکتهاي تابعه را کاهش دهد،         -8

 سهام یا دارایی شرکتهاي تابعه را به فروش برساند،         -9

 اي در رشته هاي جدید خودداري نماید، هاي بیمه از توسعه فعالیت      -10

 مدیران خود را تغییر دهد. اعضاي هیات مدیره و      -11

باشد، بیمه مرکزي مجاز است پروانه  5چنانچه نسبت توانگري مالی موسسه بیمه طبق اعالم بیمه مرکزي در سطح  -13ماده 
 فعالیت موسسه بیمه را در یک یا چند رشته بیمه اي تعلیق یا ابطال نماید.

  

 فصل چهارم: ضمانت اجرا

در صورت ارائه ناقص داده ها و اطالعات نسبت توانگري مالی، عدم رعایت مهلت هاي مقرر در این آیین نامه، خودداري از  -14ماده 

محاسبه و ارسال گزارش تفصیلی نسبت توانگري مالی، انجام محاسبات بر مبناي اطالعات غیرواقعی و غیرمعتبر و عدم 

۳۳۸  

 



سرمایه توسط هر یک از موسسات بیمه، بیمه مرکزي به ترتیب هر یک از  هاي ترمیم وضعیت مالی و افزایش اجراي برنامه
 اقدامات زیر را انجام می دهد:

 تذکر به مدیر عامل و یا هیات مدیره موسسه بیمه،      -1

 اخطار کتبی به مدیر عامل و یا هیات مدیره موسسه بیمه،      -2

 اعالم سلب صالحیت مدیر عامل و یا هیات مدیره موسسه بیمه،      -3

 تعلیق پروانه فعالیت موسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه توسط بیمه مرکزي از سه ماه تا یکسال،      -4

صویب ارائه پیشنهاد لغو پروانه فعالیت موسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه با تایید شوراي عالی بیمه و ت      -5
 مجمع عمومی بیمه مرکزي.

بیمه مرکزي موظف است گزارش عملکرد ساالنه این آیین نامه توسط هر یک از موسسات بیمه را تهیه و حداکثر تا پایان  -15ماده 

 مهر ماه هر سال به شوراي عالی بیمه ارایه نماید.
 

  

 نحوه محاسبه مبلغ سرمایه موجود: 1پیوست 

 نحوه محاسبه مبلغ سرمایه موجود مؤسسه بیمهاقالم و : 1جدول شماره 

 داراییها)الف

  

 موجودي نقد

 گذاریهاي کوتاه مدت سرمایه

 مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان

 مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی

 سایر حسابها و اسناد دریافتنی

 سهم بیمه گران اتکایی از ذخایر فنی

 مدتمطالبات بلند 

 سرمایه گذاریهاي بلند مدت

 داراییهاي ثابت مشهود

 )سایر داراییها (غیر از ملزومات و داراییهاي نامشهود
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 جمع

 بدهیها )ب

 بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان

 بدهی به بیمه گران و بیمه گران اتکایی

 سایر حسابها و اسناد پرداختنی

 ذخیره مالیات بر درآمد

 سهامسود 

 ذخیره حق بیمه

 ذخیره خسارت معوق

 ذخیره ریسکهاي منقضی نشده

 سایر ذخایر فنی

 حق بیمه سالهاي آتی

 ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان

 سایر بدهیها

 جمع

 مازاد ارزش روز داراییهاي ثابت مازاد ارزش روز نسبت به ارزش دفتري داراییهاي ثابت )ج

 سرمایه موجود الف منهاي ب به اضافه ج )د

 نحوه محاسبه مبلغ سرمایه الزامی: 2پیوست 

 )R1)گري  نحوه محاسبه کل ریسک بیمه: 2جدول شماره 

نوع 
 ریسک

 رشته بیمه

)1( 

 نما ریسک

  

)2( 

ضریب ریسک 
%)( 

)3( 

 )1*()2حاصل (

هر کدام که بزرگتر 
 است

)4( 

 )3مجذور(

  

 گري بیمه

(R1( 
 سوزيآتش  -1

حق بیمه عاید شده 
 سهم نگهداري

17,2 

  

    

خسارت واقع شده سهم 
 نگهداري

24,5 
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 باربري -2

حق بیمه عاید شده 
 سهم نگهداري

12,3 

  

    

خسارت واقع شده سهم 
 نگهداري

17,5 

  

 حوادث -3

حق بیمه عاید شده 
 سهم نگهداري

67,8 

  

    

خسارت واقع شده سهم 
 نگهداري

96,9 

  

 اتومبیل

حوادث  -4
 سرنشین

حق بیمه عاید شده 
 سهم نگهداري

25,0 

  

    

خسارت واقع شده سهم 
 نگهداري

35,8 

  

 بدنه -5

حق بیمه عاید شده 
 سهم نگهداري

30,9 

  

    

خسارت واقع شده سهم 
 نگهداري

44,2 

  

 ثالث -6

حق بیمه عاید شده 
 سهم نگهداري

112,7 

  

    

خسارت واقع شده سهم 
 نگهداري

161,0 

  

 زندگی -7

حق بیمه عاید شده 
 سهم نگهداري

116,4 

  

    

خسارت واقع شده سهم 
 نگهداري

166,3 

  

 درمان -8

حق بیمه عاید شده 
 سهم نگهداري

81,5 

  

    

 116,5خسارت واقع شده سهم 
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   نگهداري

 بدنه کشتی -9

شده حق بیمه عاید 
 سهم نگهداري

218,1 

  

    

خسارت واقع شده سهم 
 نگهداري

311,6 

  

 هواپیما             -10

حق بیمه عاید شده 
 سهم نگهداري

101,7 

  

    

خسارت واقع شده سهم 
 نگهداري

145,3 

  

 مهندسی             -11

حق بیمه عاید شده 
 سهم نگهداري

108,8 

  

    

شده سهم خسارت واقع 
 نگهداري

155,4 

  

 پول -12

حق بیمه عاید شده 
 سهم نگهداري

292,3 

  

    

خسارت واقع شده سهم 
 نگهداري

417,6 

  

 سایر  -13

حق بیمه عاید شده 
 سهم نگهداري

68,4 

  

    

خسارت واقع شده سهم 
 نگهداري

97,7 

  

حوادث 
طبیعی 
فاجعه 

 آمیز

 آتش سوزي -14

حق بیمه عاید شده 
 سهم نگهداري 

58,0 

  

    

شده سهم   خسارت واقع
 نگهداري 

84,1 

  

 مهندسی -15
حق بیمه عاید شده 

 سهم نگهداري 

5,1 
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خسارت واقع شده سهم 
 نگهداري

7,4 

  

 ثالث -16

حق بیمه عاید شده 
 سهم نگهداري 

16 

  

    

خسارت واقع شده سهم 
 نگهداري 

23,2 

  

 زندگی -17

حق بیمه عاید شده 
 سهم نگهداري 

13     

خسارت واقع شده سهم 
 نگهداري 

18,8 

  
 ∑ جمع ریسک رشته ها

  = جذر جمع ریسک رشته ها)R1)کل ریسک بیمه گري 

  

 )R2)نحوه محاسبه کل ریسک بازار : 3جدول شماره 

 دارایینوع  نوع ریسک
)1( 

 نما  ریسک

)2( 

  )ضریب ریسک (%

)3( 

 )1*()2حاصل (

)4( 

 )3مجذور (

 )R2)ریسک بازار 

 28,3 ارزش پرتفوي سهام سهام

  

    

ارزش کل امالك و  امالك و مستغالت
  مستغالت

2,6 

  

    

 ∑ جمع ریسک انواع دارایی ها

  = جذر جمع ریسک انواع دارایی)R2)کل ریسک بازار 

  

 )R3)نحوه محاسبه کل ریسک اعتبار : 4جدول شماره 

 نوع مطالبات نوع ریسک
)1( )2( )3( )4( 
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 )3مجذور ( )1*()2حاصل (  )ضریب ریسک (% نما  ریسک

ریسک اعتبار 
(R3( 

 مطالبات از 

 خارج کشور

حق بیمه اتکایی 
 اختیاري

0,1     

 مطالبات از 

 داخل کشور

ارزش مطالبات از داخل 
 حق بیمه %50تا مبلغ 

0,5     

ارزش مطالبات از داخل 
 %100تا  %50مازاد بر 

 مبلغ حق بیمه

0,7     

ارزش مطالبات از داخل 
 حق بیمه %100بیش از 

0,9     

 ∑ جمع ریسک انواع اعتبار

  = جذر جمع ریسک انواع اعتبار)R3)کل ریسک بازار 

  

 )R4)نحوه محاسبه کل ریسک نقدینگی : 5جدول شماره 

 نوع ریسک
)1( 

 نما  ریسک

)2( 

  )ضریب ریسک (%

)3( 

 )1*()2حاصل (

 )R4)کل ریسک نقدینگی 
 0 ,بدهیهاي جاري  -(داراییهاي جاري 

(Max 
36,1   

 

 

 

 

 70آیین نامه شماره 

 صادراتی -شرایط عمومی بیمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهاي تولیدي 
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قانون برنامه پنجم توسعه  72قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري و ماده  17ماده  5عالی بیمه به استناد بند  شوراي
 29/01/1391ها، در جلسه مورخ  اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران، به منظور کاهش خطرپذیري ناشی از نوسانات قیمت

نامه  هاي بیمه در چارچوب شرایط عمومی بیمه توسط شرکت صادراتی را -نامه نوسانات نرخ ارز واحدهاي تولیدي  اجازه صدور بیمه
  :به شرح زیر صادر کرد صادراتی -نوسانات نرخ ارز واحدهاي تولیدي 

 

 اساس قرارداد -1ماده 

قـانون برنامـه پـنجم توسـعه و      72و در اجـراي مـاده    1316نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سـال   این بیمه
تنظیم گردیده و هر   گر اعالم شده است، گر واقع گردیده و کتباً به بیمه گذار که مورد قبول بیمه کتبی بیمه همچنین پیشنهاد

 هاي صادره خواهد بود. گونه تغییري در آن به موجب الحاقیه

 تعاریف -2ماده 

 است. بیمه که داراي مجوز فعالیت از بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران  شرکتگر:  بیمه -1-2

صادراتی کاال یا خدمات که در معرض ریسک نوسانات نرخ ارز بـوده و بـا خریـد ایـن      -واحدهاي تولیديگذار:  بیمه -2-2

 باشند. نامه متعهد به پرداخت حق بیمه مربوط می بیمه

 گذار پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز در قرارداد تجاري بیمهموضوع بیمه:  -3-2

منظور از نوسان نرخ ارز، ریسک افزایش نرخ ارزهاي خارجی براي تولیدکنندگان و ریسک کـاهش   نوسان نرخ ارز: -4-2

 نرخ ارزهاي خارجی براي صادرکنندگان است.

 گذار نامه به ارز مورد درخواست بیمه مبلغ بیمهشده:  مبلغ بیمه -5-2

 نامه ارز مبناي محاسبه در این بیمهارز پایه:  -6-2

 گذار تمایل به پوشش نوسانات نرخ آن نسبت به ارز پایه را دارد. ارزي که بیمه درخواست بیمه:ارز مورد  -7-2

 نامه نرخ برابري ارز مورد درخواست بیمه به ارز پایه در تاریخ انعقاد بیمهنامه:  نرخ ارز پایه در تاریخ انعقاد بیمه -8-2

۳٤٥  

 



ري ارز مورد درخواست بیمـه بـه ارز پایـه در تـاریخ سررسـید      نرخ برابنامه:  نرخ ارز پایه در تاریخ سررسید بیمه -9-2

 نامه بیمه

نامه نسـبت   التفاوت نرخ ارز پایه در تاریخ سررسید بیمه گذار، معادل مابه است از زیان بیمه خسارت عبارتخسارت:  -10-2

 شده. نامه ضربدر مبلغ بیمه به نرخ ارز پایه در تاریخ انعقاد بیمه

 گر دات بیمهوظایف و تعه -3ماده 

نامه متوجه  گر متعهد است آن قسمت از خسارت را که بر اساس مفاد مندرج در شرایط عمومی و خصوصی بیمه بیمه -1-3

 نامه، پرداخت نماید. گذار گردیده تا سقف مندرج در بیمه بیمه

گـذار اطمینـان حاصـل     بـر بیمـه  صادراتی معت -نامه از وجود قرارداد تولیدي  گر موظف است قبل از انعقاد بیمه بیمه -2-3

 نماید.

 باشد: نامه صادره به شرح ذیل می گر براي هر بیمه حداکثر میزان تعهد بیمه -1تبصره  

 نامه در پوشش خسارت ناشی از نوسان نرخ ارز به ارز، طبق توافق مندرج در شرایط خصوصی بیمه        -

 نامه در پوشش خسارت ناشی از نوسان نرخ ارز به ریال، طبق توافق مندرج در شرایط خصوصی بیمه        -

روز کـاري از تـاریخ سررسـید     10گر موظف است حداکثر ظـرف   گذار، بیمه بعد از اعالم خسارت توسط بیمه -2تبصره 

نامه تعیـین و نسـبت بـه پرداخـت آن در      نامه، میزان خسارت را بر اساس شرایط عمومی و خصوصی بیمه بیمه
 گذار اقدام نماید. وجه بیمه

 گذار وظایف و تعهدات بیمه -4ماده 

صادراتی خود را کـه  -قرارداد تولیدي  نامه و یا گذار موظف است هرگونه اطالعات، اسناد و مدارك مرتبط با بیمه بیمه -1-4

 گر باشد به وي تسلیم دارد. مورد درخواست بیمه

 نامه را همزمان با صدور آن پرداخت نماید. گذار موظف است حق بیمه مندرج در بیمه بیمه -2-4

هـاي   گذار موظف است با رعایت اصل حد اعالي حسن نیت و با کمـال دقـت و صـداقت در پاسـخ بـه پرسـش       بیمه -3-4

 گر قرار دهد. نامه را در اختیار بیمه پرسشنامه، کلیه اطالعات مرتبط با این بیمه

۳٤٦  

 



نامه قصد ایفاي تعهد قرارداد تجـاري را در تـاریخی غیـر از تـاریخ      گذار قبل از تاریخ سررسید بیمه در صورتیکه بیمه -4-4

 خذ نماید.گر را ا نامه داشته باشد، باید قبالً توافق کتبی بیمه سررسید بیمه

 استثنائات -5ماده 

 باشد: گر نمی موارد ذیل در تعهد بیمه

 خسارت ناشی از عدم ایفاي تعهدات طرفین قرارداد تجاري -1-5

 خسارات ناشی از عدم دریافت مجوز صدور کاال -2-5

اینکـه موافقـت قبلـی     نامـه مگـر   دریافت و یا پرداخت مبلغ قرارداد تجاري به ارزي غیر از ارز پایه ذکرشده در بیمـه  -3-5

 گر کتباً جلب شده باشد. بیمه

 که منشاء وعلت آن موضوع مندرج در بیمه نامه نباشد. هرگونه خسارت مستقیم و غیر مستقیم دیگري -4-5

 نامه فسخ و بطالن بیمه -6ماده 

گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداري کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالـب اظهـار نشـده یـا      هرگاه بیمه      -1-6

گـر بکاهـد عقـد بیمـه باطـل       اظهارات کاذبه طوري باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه
 ت قابل استرداد نخواهد بود.گذار پرداخته اس خواهد بود. در این صورت وجوهی که بیمه

 باشد: گر می نامه در صورت تحقق هر یک از شرایط ذیل قابل فسخ از جانب بیمه این بیمه -2-6

 نامه این بیمه 4گذار بر اساس شرایط مندرج در ماده  عدم ایفاي تعهدات بیمه -1-2-6

 گذار فسخ قرارداد تجاري بیمه -3-2-6

گـذار   تغییـر شـرایط قـرارداد تجـاري، بیمـه      نامه، به علت فسخ و یـا  براي فسخ بیمهگذار  در صورت درخواست بیمه -3-6

گر اعالم نماید. در ایـن   بایست درخواست کتبی خود را حداکثر یک ماه بعد از تاریخ فسخ قرارداد تجاري به بیمه می
 گر خواهد بود. مهمدت مورد عمل بی گذار بر اساس تعرفه کوتاه صورت محاسبه حق بیمه قابل عودت به بیمه

 نامه مدت اعتبار بیمه -7ماده 

 گردد. گر تعیین و در شرایط خصوصی ذکر می گذار و موافقت بیمه نامه بنا به درخواست بیمه اعتبار این بیمه

۳٤۷  

 



 واگذاري -8ماده 

ال به غیر نخواهد بـود  یک از حقوق متعلقه به آن قابل انتق بر اساس محتواي قرارداد و قوانین حاکم بر آن، این قرارداد و هیچ
 مگر با رضایت کتبی طرفین قرارداد.

 حل اختالف -9ماده 

نامه اختالفی بروز کند که از طریق مذاکره و یا ارجاع امر به کارشـناس   گذار درباره این بیمه گر و بیمه که بین بیمه در صورتی
 شود. شوند ارجاع می ه ترتیب زیر تعیین میالطرفین فیصله نیابد حل اختالف به هیاتی از کارشناسان که ب واحد مرضی

کند. کارشناسان مزبور کارشناس دیگـري   هریک از طرفین یک نفر کارشناس تعیین و کتباً به طرف دیگر معرفی می -1-9

 را به عنوان سرکارشناس تعیین خواهند کرد.

 االجرا است. راي هیات کارشناسی با اکثریت آرا معتبر و براي طرفین الزم -2-9

که هر یک از طرفین در مدت سـی روز کارشـناس خـود را تعیـین ننمایـد و یـا کارشناسـان در انتخـاب          در صورتی -3-9

 سرکارشناس به توافق نرسند طرفین حق مراجعه به مقامات ذیصالح را خواهند داشت.

 الزحمه سرکارشناس را به عهده دارد. هر یک از طرفین پرداخت حق الزحمه کارشناس خود و نیمی از حق -4-9

 گر اسقاط تعهد بیمه -10ماده 

گر صورت گیـرد و همچنـین عـدم     گذار یا نمایندگان وي که به قصد گمراهی بیمه هر گونه اظهار و عمل خالف از سوي بیمه
گر خواهد شد بدون اینکه این امـر   گذار موجب اسقاط تعهد بیمه نامه از طرف بیمه این بیمهانجام هر یک از تعهدات مقرر در 

 گذار از جمله پرداخت حق بیمه مقرر داشته باشد. تاثیري در تعهدات بیمه

 مهلت اقامه دعوي -11ماده 

 سال از زمان تحقق خسارت مسموع نخواهد بود 2طرح هر گونه ادعاي خسارتی پس از گذشت 

 

 

 

۳٤۸  

 



 71آیین نامه شماره 

 آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران ،بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها

 

  :گري و به منظور قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17ماده  5و بند  1عالی بیمه با استناد به ماده  شوراي

 تقویت اعتماد عمومی به صنعت بیمه و افزایش آگاهی عمومی از خدمات بیمه اي و شیوه عرضه آن        ·

 الزام بیمه گران به ارایه اطالعات کامل، درست و به موقع قبل و بعد از صدور بیمه نامه به بیمه گذاران        ·

 رسیدگی به شکایات بیمه اي الزام بیمه گران به تسهیل فرایند بررسی و پرداخت خسارت و         ·
  
را در  "شدگان و صاحبان حقـوق آنهـا   گذاران، بیمه نامه حمایت از حقوق بیمه آیین" 23/03/1391در جلسه مورخ  

 هفت فصل، سی و سه ماده و چهار تبصره به شرح ذیل تصویب نمود: 

 
 فصل اول: تعاریف

 اند: نظر از هر مفهوم دیگري که داشته باشند با این تعاریف استفاده شده نامه صرف واژگان و اصطالحات مذکور در این آیین -1ماده 

 : بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایرانبیمه مرکزي -1

 بیمه است. ): شامل مؤسسه بیمه، نماینده بیمه و دالل رسمی (کارگزارعرضه کننده بیمه -2

 است.  بیمه مرکزي بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه: شرکت بیمه اي است که داراي پروانه فعالیت از مؤسسه بیمه -3

: شخصی حقیقی یا حقوقی است که در مقابل دریافت کارمزد، واسطه انجام معامالت بیمه بیمه )دالل رسمی(کارگزار -4

پروانه بین بیمه گذار و بیمه گر بوده و شغل او منحصراً ارایه خدمات بیمه اي می باشد. دالل رسمی بیمه باید داراي 

 داللی رسمی بیمه از بیمه مرکزي باشد.

: شخصی حقیقی یا حقوقی است که پس از اخذ مجوز فعالیت از یک شرکت بیمه در مقابل دریافت نماینده بیمه -5

کارمزد یا هزینه صدور به عرضه خدمات بیمه در یک یا چند رشته و به نمایندگی از جانب یک شرکت بیمه طرف 

 می پردازد.قرارداد همان شرکت 

کننده بیمه  : شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظور دریافت خدمات بیمه اي به عرضهاي متقاضی خدمات بیمه -6

 مراجعه می نماید.

: شخص حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وي در بیمه نامه یا قرارداد بیمه ذکرگردیده و متعهد به بیمه گذار -7

 بیمه است.  پرداخت حق

۳٤۹  

 



کسب اطالعات در  هایی است که بیمه گر به منظور شناسایی نیازهاي بیمه اي، : مجموعه پرسشپیشنهاد بیمهفرم  -8

بیمه از متقاضی خدمات بیمه یا نماینده وي می پرسد و پس از پاسخ  مورد موضوع بیمه، ارزیابی خطر و تعیین نرخ حق

 وي، جزء الینفک بیمه نامه محسوب می شود.نماینده  گذار یا متقاضی و تکمیل فرم و امضاء آن توسط بیمه

: سندي کتبی مشتمل بر مشخصات و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار و شرایط عقد بیمه بیمه نامه یا قرارداد بیمه -9

 است.

: وجهی که بیمه گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمه گر براي جبران خسارت وارده به موضوع بیمه در بیمه حق -10

 قوع یا بروز حادثه تحت پوشش بیمه نامه می پردازد. صورت و

نامه به صورت چاپی است که براي هر رشته بیمه اي، به صورت یکسان براي  : قسمتی از مندرجات بیمهشرایط عمومی -11

عالی بیمه یا مجوز بیمه مرکزي نوشته می شود. شرایط  کلیه بیمه گذاران، توسط بیمه گر بر اساس مصوبه شوراي

گر و  ومی شامل مواردي از قبیل تعاریف و اصطالحات، مقررات حاکم بر طرفین قرارداد، وظایف و تعهدات بیمهعم

نامه و نحوه حل  ، خطرات استثناء شده، شرایط فسخ، انفساخ و ابطال بیمه گذار، خطرات اصلی تحت پوشش بیمه

 اختالفات احتمالی آتی است. 

هاي اضافی یا  یا پوشش بیمه نامه، شامل شرایط و اطالعات خاص و ویژه و  : قسمتی از مندرجاتشرایط خصوصی -12

گذار معین، توافق می گردد. در صورت تعارض بین شرایط عمومی و شرایط  حذفی است که بین بیمه گر و بیمه

 نامه بر شرایط عمومی مقدم است.  خصوصی، شرایط خصوصی بیمه

هاي بیمه  المللی بیمه براي هر یک از رشته اردي که معموالً توسط نهادهاي بین: متون استاندنامه شرایط پیوست بیمه -13

شود و جزء  نامه پیوست می الملل حاکم بوده و به بیمه اي تدوین و در عرف بین به صورت شرایط استاندارد یا کلوز بیمه

 نامه بر شرایط عمومی مقدم است.  گردد. شرایط پیوست بیمه الینفک آن محسوب می

نامه از  اوراقی که به بیمه نامه ضمیمه شده و جزء الینفک آن محسوب می شود و هر گونه تغییر در بیمه الحاقیه: -14

 طریق آن صورت می گیرد.

شود و ارزش بازخرید  هاي عمر داراي ذخیره ریاضی پیوست می نامه : جدولی است که به بیمهجدول بازخرید -15

 ر آن مشخص می شود.بیمه نامه در طول مدت اعتبار د

شود که سرمایه  هاي عمر داراي ذخایر ریاضی پیوست می نامه : جدولی است که به بیمهجدول سرمایه مخفف -16

بیمه توسط بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه  بیمه نامه در پایان دوره را در صورت توقف یا خودداري از پرداخت حق

 نماید.   نامه مشخص می

۳٥۰  

 



بدون تقاضا و تمایل بیمه گذار یا ملزم کردن وي به هر طریقی به   : هر گونه فروش بیمهاري بیمهفروش اجب -17

 خرید بیمه یا خرید از یک بیمه گر خاص.

: به اطالعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی، تحصیالت، نشانی محل سکونت و محل کار، کد اطالعات شخصی -18

ی، شماره حساب بانکی، شماره کارت اعتباري، میزان درآمد و ثروت، عادت پستی، شغل، شماره تلفن شخصی، کد مل

 هاي فردي، بیماري هاي جسمی و روانی فردي و خانوادگی، قومیت، جنسیت و مذهب گفته می شود.

طی شده  هاي بازرگانی که در آن انجام تعهد بیمه گر منوط به فوت و یا حیات بیمه : نوعی از بیمه)بیمه زندگی(عمر -19

 مدت بیمه است. 

 : عبارتست از کلیه رشته هاي بیمه بازرگانی به استثناء بیمه هاي زندگی.هاي غیر زندگی بیمه -20

: بیمه موضوع قانون اصالح قانون بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی بیمه شخص ثالث -21

 در مقابل شخص ثالث مصوب مجلس شوراي اسالمی 

 اطالع رسانی و تبلیغ خدمات بیمه اي :فصل دوم 

به   اي است که به منظور ایجاد تقاضا و تأثیر در فروش بیمه منظور از تبلیغ بیمه اي هرگونه معرفی انواع خدمات بیمه -2ماده  
 شود. هاي اینترنتی یا هر ابزار ارتباطی دیگر انجام می هاي همگانی و یا سایت صورت متن، تصویر و صوت از طریق مطبوعات، رسانه

 عرضه کنندگان بیمه باید از تبلیغات گمراه کننده خودداري نمایند. منظور از تبلیغ گمراه کننده تبلیغی است که: -3ماده 
 محصوالت بیمه اي شود. موجب ابهام در تشخیص -1
 وعده هایی خارج از پوشش هاي مقرر در بیمه نامه یا فراتر از عملکرد بیمه گر ارایه دهد. -2
 با شرایط بیمه نامه منطبق نباشد. -3
 با قوانین و مقررات بیمه اي و عرف بیمه منطبق نباشد. -4

نمایندگان خود و کارکنان آن با مقررات مربوط اطمینان مؤسسات بیمه موظفند از انطباق تبلیغات بیمه اي شرکت،  -4ماده 

اي موارد زیر را ثبت و در   حاصل نمایند و ضمن ایجاد سیستمی براي کنترل محتوي، فرم و روش انتشار تبلیغات بیمه

 دفاتر مؤسسه نگهداري نماید: 

 شده به مدت حداقل سه سالاي و نگهداري یک نمونه از هر تبلیغ منتشر  اختصاص کد براي هر تبلیغ بیمه -1

اي به گونه اي که این گزارش شامل مشخصات تبلیغ، روش، گستردگی و پوشش بیمه  تهیه گزارش براي هر تبلیغ بیمه -2

 اي مورد تبلیغ باشد.
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ا اي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران تایید بیمه مرکزي ر مؤسسات بیمه موظفند قبل از انجام تبلیغات بیمه -تبصره

 اخذ نمایند. عدم اظهار نظر بیمه مرکزي ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت تقاضا به منزله تایید است.

هرگونه تبلیغ بیمه اي که توسط نمایندگان بیمه انجام می شود باید با هماهنگی و تائید مؤسسه بیمه ذیربط باشد.  -5ماده 

 ارت نموده و با موارد تخلف برخورد نماید.مؤسسه بیمه موظف است بر تبلیغات نمایندگان خود نظ

عرضه کننده بیمه موظف است در وب سایت یا پرتال خود، نام ثبت شده، شماره مجوز، لوگو و شناسه ملی(اشخاص  -6ماده 

 خود را درج نماید. )حقوقی

 دهد: اقدامات زیر را انجام می  در مواردي که بیمه مرکزي تبلیغ بیمه را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد، -7ماده 

اي که تبلیغ اولیه از آن  دستور تغییر یا اصالح تبلیغ مطابق نظر بیمه مرکزي و انتشار مجدد آن از طریق همان رسانه -1

 طریق منتشر شده است. 

 جلوگیري از ادامه انتشار تبلیغ. -2

 می مناسب تشخیص داده شود.هرگونه اقدام دیگري که توسط بیمه مرکزي در جهت حفظ منافع عمو -3

  

 فصل سوم: فروش، پیشنهاد و صدور بیمه نامه

گذار،  گر و بیمه ، وظایف و تعهدات بیمه موظف است کلیه اطالعات ضروري در مورد پوشش هاي بیمه  کننده بیمه  عرضه - 8ماده 

نامه و نحوه ارایه  شروع و انقضاي بیمهنامه، تاریخ  بیمه و نحوه پرداخت آن، استثنائات و محدودیت هاي بیمه میزان حق

 )اي و سایر توضیحات الزم را به متقاضی خدمات بیمه به صورتی مناسب (نظیر مکتوب، الکترونیکی و غیره خدمات بیمه

باید به گونه اي ارایه شود که مقایسه خدمات بیمه اي را از نظر قیمت، مدت و شرایط براي  اعالم نماید. این اطالعات

 خدمات بیمه امکان پذیر سازد.  متقاضی

به هر طریقی ممنوع است. در صورت اثبات فروش اجباري بیمه نامه، شرکت بیمه مکلف است در   فروش اجباري بیمه -9ماده 

 بیمه هاي دریافتی را عیناً مسترد نماید. صورت درخواست بیمه گذار بیمه نامه هاي صادره را باطل، حق
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مکلف است قبل از صدور بیمه نامه، فرم پیشنهاد بیمه را که توسط متقاضی خدمات بیمه تکمیل و  عرضه کننده بیمه -10ماده 

 امضاء شده دریافت و یک نسخه را درسوابق خود نگهداري نماید.

طالع کننده بیمه باید به نحو مقتضی پیامدهاي ناشی از اظهارات خالف واقع یا کتمان حقیقت از روي عمد را به ا  عرضه -11ماده 

 متقاضی خدمات بیمه برساند.

عرضه کننده بیمه نباید هیچ گونه اطالعاتی مازاد بر اطالعاتی که طبق قوانین و مقررات مربوط براي انجام عملیات بیمه  -12ماده 

 گري ضرورت دارد از متقاضی خدمات بیمه درخواست نماید.

ی بیمه و بیمه گذاران محافظت نموده و جز به حکم قانون از عرضه کننده بیمه موظف است از اطالعات شخصی متقاض -13ماده 

 افشاء و ارایه آن به اشخاص ثالث خودداري نماید.

گذاران تهیه  مؤسسه بیمه موظف است بیمه نامه و شرایط آن را با حروف خوانا، و عبارات قابل درك براي عموم بیمه -14ماده 

مه بر عهده بیمه گر است و موارد اجمال، ابهام یا اختالف در مندرجات نماید. مسئولیت درج صحیح اطالعات در بیمه نا

 شود. گذار یا ذینفع تفسیر می نامه یا سایر مستندات به نفع بیمه بیمه

جهت حصول اطمینان از  نامه گذار را متوجه اهمیت مطالعه مفاد قرارداد بیمه یا بیمه کننده بیمه موظف است بیمه عرضه -15ماده 

 شش بیمه با نیاز خود نماید.تناسب پو

 نامه صادره را مشتمل بر شرایط عمومی و سایر شرایط به بیمه گذار تسلیم نماید.  عرضه کننده بیمه موظف است بیمه -16ماده 

 هاي زندگی نامه مؤسسه بیمه موظف است عالوه بر رعایت ماده سه قانون بیمه، حداقل اطالعات و موارد زیر را در بیمه -17ماده 

 درج نماید:

 عالی بیمه یا مجوز بیمه مرکزي  اي بر اساس مصوبه شوراي نام محصول بیمه -1

 تعریف عبارات و واژه هاي بکار رفته در بیمه نامه  -2

 شرایط، پوشش ها و استثنائات بیمه نامه -3

 مشخصات و اقامتگاه بیمه گر، بیمه گذار، بیمه شده، ذینفع یا ذینفعان و سهم هر یک و پیامد عدم تعیین ذینفع  -4

 نامه و مشخص کردن شیوه پرداخت آن در صورت وجود شرط مشارکت در منافع، درج آن در بیمه -5
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-سرمایه بیمه و سایر مزایا قابل پرداخت مینامه و شروع پوشش، سررسید بیمه نامه و موعدي که در آن  زمان صدور بیمه -6

 شود. 

 مشخص کردن مبلغ سرمایه بیمه خطر فوت یا به شرط حیات و سایر مزایاي قابل پرداخت و شرایط پرداخت آنها  -7

 مدارك الزم براي ایفاي تعهدات بیمه گر -8

 حداکثر مهلت زمانی انجام تعهدات بیمه گر  -9

بیمه، شرایط معافیت از  هاي پرداخت، موعد و مهلت پرداخت، زمان پرداخت آخرین قسط حق ره، دو بیمه مبلغ اقساط حق -10

 بیمه  بیمه و تصریح پیامدهاي عدم پرداخت به موقع اقساط حق پرداخت حق

 وجود یا عدم وجود شرط مشارکت در منافع و شیوه پرداخت آن  -11

 ضوابط اعطاي وام و نرخ سود آن -12

 شده یا شرط خودکشی  خاص مانند محدودیت سنی براي بیمه هرگونه شرایط -13

 نامه با سرمایه مخفف، بازخرید، تبدیل و تمدید بیمه نامه نامه به بیمه شرایط تبدیل بیمه -14

هاي  نامه مؤسسه بیمه موظف است عالوه بر رعایت ماده سه قانون بیمه، حداقل اطالعات و موارد زیر را در بیمه -18ماده 

 غیرزندگی درج نماید:

 عالی بیمه یا مجوز بیمه مرکزي اي بر اساس مصوبه شوراي نام محصول بیمه -1

 تعریف عبارات و واژه هاي بکار رفته در بیمه نامه  -2

 شرایط، تعهدات، خطرات تحت پوشش و استثنائات بیمه نامه  -3

 گذار و هر ذینفع دیگر مشخصات و اقامتگاه بیمه گر، بیمه -4

 تاریخ صدور بیمه نامه و ابتدا و انتهاي بیمه -5

 حداکثر تعهد بیمه گر در هر حادثه و در مدت بیمه -6

 مدارك الزم براي ایفاي تعهدات بیمه گر  -7

 )سهم بیمه گذار از هر خسارت (فرانشیز یا کاستنی -8

 بیمه و نحوه پرداخت آن  میزان حق -9

 هاي تحت پوشش و یا مسئولیتفهرست و مشخصات اموال، اشخاص، منافع  -10

۳٥٤  

 



موقعیت مکانی اموال منقول و غیرمنقول یا منافع تحت پوشش بیمه نامه با ذکر ارزش هر یک یا محدوده جغرافیایی  -11

 پوشش بیمه نامه 

  

 فصل چهارم: رسیدگی به خسارت

ابی و پرداخت خسارت در تمامی نقاط گذار، ارزی مؤسسه بیمه موظف است تمهیدات الزم براي اعالم خسارت توسط بیمه -19ماده 

رسانی نماید. همچنین در  جغرافیایی که تحت پوشش بیمه نامه قرار دارد را فراهم و در این خصوص به بیمه گذاران اطالع

تمام مراکز صدور و پرداخت خسارت و پایگاه اطالع رسانی یا پورتال خود در خصوص نحوه رسیدگی به خسارات و فرآیند 

خسارت، اطالع رسانی مناسب را انجام دهد. همچنین در خصوص اعالم نحوه و فرآیند رسیدگی به خسارت در  رسیدگی به

 تمام مراکز صدور، پرداخت خسارت و پایگاه اطالع رسانی یا پورتال خود، اقدامات الزم را به عمل آورد.

ت خسارت آن با یکدیگر در ارتباط باشند به نحوي مؤسسه بیمه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه مراکز پرداخ -20ماده 

 که دریافت خسارت از کلیه مراکز پرداخت خسارت آن شرکت امکان پذیر باشد.

زیان دیده یا بیمه گذار براي دریافت خسارت،  )عرضه کننده بیمه موظف است در اولین مراجعه (حضوري یا غیرحضوري -21ماده 

و رسیدگی به خسارت، فرایند و مدت زمان رسیدگی، روش هاي جبران خسارت و  فهرست کامل مدارك الزم جهت بررسی

 رویه هاي داخلی حل و فصل شکایات را به زیان دیده یا بیمه گذار را اعالم یا ارایه نماید. 

و نتیجه  روز، مدارك را بررسی 30مؤسسه بیمه باید بعد از دریافت کلیه مدارك مربوط به خسارت حداکثر ظرف مدت  -22ماده 

گذار یا  را اعالم نماید و در صورت احراز عدم استحقاق دریافت خسارت مراتب را همراه با ذکر دالیل به طور مکتوب به بیمه

روز پس از قبول  15زیان دیده اعالم نماید و در صورت قبول خسارت، مؤسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت 

گر، به تأخیر  ه پرداخت خسارت پس از تکمیل مدارك مثبته از سوي بیمهخسارت آن را پرداخت نماید. در مواردي ک

 آئین دادرسی مدنی عمل می شود 522افتد، طبق حکم ماده  می

 مواردي که طبق قانون مدتی کمتر از مدت فوق براي پرداخت خسارت تعیین شده از حکم این ماده مستثنا است.  -تبصره
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اي خواهد بود که  نامه هاي بیمه براي پرداخت خسارت صرفاً بر اساس متن نمونه رضایت نامه توسط شرکت اخذ رضایت -23ماده 

 شود.  توسط بیمه مرکزي تهیه و ابالغ می

گر و مشخص شدن میزان آن در مواردي که به هر دلیل، شناسایی ذینفع بیمه زندگی ظرف  پس از احراز تعهد بیمه - 24 ماده

پذیر نباشد، مؤسسه بیمه موظف است ضمن اطالع  روز پس از احراز فوت بیمه شده یا سررسید بیمه نامه امکان 30مدت 

گذاري  رسانی به روش هاي کارا و مؤثر، مزایاي قابل پرداخت را در یکی از بانک ها با هدف پرداخت سود به ذینفع، سرمایه

 نماید.

 اي فصل پنجم: فرایند رسیدگی به شکایات بیمه

مؤسسه بیمه موظف است با درج اطالعیه در تمام مراکز صدور و پرداخت خسارت، در خصوص نحوه رسیدگی به  -25ماده 
 اي و فرآیند رسیدگی به شکایات اطالع رسانی نماید. شکایات بیمه

دیرعامل ایجاد و مؤسسه بیمه موظف است واحد رسیدگی و پاسخگویی به شکایات تحت نظارت و مسئولیت مستقیم م -26ماده 
گذاران را در سطح کشور جهت طرح شکایات مربوطه فراهم نماید به گونه اي که حداکثر  امکان دسترسی آسان براي عموم بیمه

 روز شکایات رسیدگی شوند. 20ظرف مدت 
توانند  وق آنها میشدگان یا صاحبان حق گذاران، بیمه در صورت عدم رسیدگی به شکایات بیمه اي در شرکت بیمه، بیمه -27ماده

موضوع مورد اختالف را به صورت کتبی و همراه مدارك و دالیل الزم به بیمه مرکزي اعالم و تقاضاي رسیدگی نمایند. بیمه مرکزي 
در صورت لزوم موضوع را همراه با مستندات آن براي ارایه توضیحات الزم به شرکت بیمه ذیربط اعالم خواهد نمود. شرکت بیمه 

حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت مدارك فوق، پاسخ خود را به صورت مستدل و مستند به بیمه مرکزي موظف است 
 اعالم نماید.

بیمه مرکزي پس از بررسی شکایات واصله نظر خود را در مدت زمان متعارف به صورت مکتوب به طرفین اعالم خواهد  -28ماده 
 االجرا است. ربط الزمنمود. نظر بیمه مرکزي براي شرکت بیمه ذی

بیمه را به  )گذاران از نمایندگان و کارگزاران (دالل رسمی هاي بیمه موظفند اطالعات مربوط به شکایات بیمه شرکت -29ماده 
 طور کامل با مدارك و مستندات بشرح زیر، هر شش ماه یکبار براي بیمه مرکزي ارسال نمایند:

 اینده یا کارگزارهاي دریافتی از هر نم تعداد شکایت -الف
 هاي رسیدگی شده  تعداد شکایت -ب
 میزان خسارت یا غرامت پرداختی به شاکیان -ج

 فصل ششم: نظارت بر اجرا 

نماید و در صورت قصور یا تخلف در اجراي آن حسب مورد و  بیمه مرکزي بر حسن اجراي مفاد این آیین نامه نظارت می -30ماده
 متناسب با قصور یا تخلف مربوطه اقدامات ذیل رابه عمل آورد:
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 تذکرکتبی به مسئول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیئت مدیره شرکت بیمه     -1

 عالی بیمه شنهاد تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه اي معین به شورايپی    -2

 عالی بیمه پیشنهاد لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه براي تمام رشته ها یا رشته هاي معین به شوراي    -3

بط و در صورت تکرار، محدود تذکرکتبی به دالل رسمی بیمه یا دستور تذکر به نماینده بیمه توسط شرکت بیمه ذیر    -4

 یا معلق نمودن فعالیت وي

 لغو پروانه دالل رسمی بیمه یا دستور لغو پروانه نمایندگی بیمه توسط شرکت بیمه    -5

بیمه مرکزي مراتب لغو پروانه شرکت بیمه و اطالعاتی که از لحاظ منافع بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق  -1تبصره 

 نماید. باشد را به هزینه شرکت بیمه در روزنامه رسمی کشور و یکی ازروزنامه هاي کثیراالنتشارآگهی میآنها الزم 

قانون اصالح  28در رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل با شرکت بیمه متخلف حسب مورد برابر مقررات مندرج در ماده  -2تبصره 

 موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث رفتار خواهد شد.قانون بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه 

نامه یا پرداخت  هاي مرتبط با نحوة صدور بیمه ها یا دستورالعمل شرکت هاي بیمه موظفند یک نسخه از بخشنامه -31ماده 

صورت مغایرت هاي مختلف را همزمان با ابالغ به واحدهاي ذیربط خود، به بیمه مرکزي نیز ارسال نمایند. در  خسارت در رشته

 نماید. هاي مذکور با قوانین و مقررات، بیمه مرکزي مراتب را جهت اصالح به شرکت بیمه منعکس می بخشنامه

 فصل هفتم: سایر مقررات

 کلیه عرضه کنندگان بیمه موظفند: -32ماده 

 برسانند. خود هر گونه تغییر آدرس خود را در اسرع وقت و حداکثر طی یک هفته به اطالع بیمه گذاران -1

گذار یا الزام قانونی، هر گونه تغییر در پوشش بیمه اي یا تغییر در شرایط بیمه نامه را پس از طی  در صورت درخواست بیمه -2

 مراحل قانونی با صدور الحاقیه در اسرع وقت و حداکثر طی یک هفته به انجام رسانند.

ثنی، در اسرع وقت و حداکثر طی یک هفته نسبت به صدور بیمه نامه نامه الم در صورت درخواست بیمه گذار براي صدور بیمه -3

 گذار اقدام نمایند. المثنی با لحاظ سوابق بیمه

هاي پیشنهاد بیمه نامه، قراردادهاي  شرکت هاي بیمه مکلفند دراجراي مفاد این آیین نامه اصالحات الزم را در فرم -33ماده 

اي ازآن را حداکثر ظرف مدت سه ماه به بیمه مرکزي   وست آن به عمل آورده و نسخهها و شرایط و ضمایم پی نامه بیمه، بیمه

 ارسال نمایند

۳٥۷  
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 مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث )(مازاد  نامه تعرفه بیمه اختیاري یین

 

قـانون تاسـیس بیمـه مرکـزي ایـران و بیمـه گـري در جلسـه مـورخ           17مـاده   5و  4عالی بیمـه در اجـراي بنـدهاي     شوراي

زمینـی در   مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتـوري  )(مازاد  نامه تعرفه بیمه اختیاري آیین" 27/04/1391

 ماده به شرح زیر تصویب نمود: 3را مشتمل بر  "مقابل شخص ثالث

مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث  )(مازاد  حداکثر تعرفه بیمه اختیاري -1ماده   

وزیران عضو کمیسیون امور  19/2/1390ك مورخ 41574ت/34608نامه شماره  هاي مقرر در تصویب درصد تعرفه 80معادل 
 گردد. تعیین می )لثبیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثا اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت (تعرفه حق

االشاره خواهد  نامه فوق بیمه، تابع تصویب میزان و نحوه اعمال تخفیف و یا افزایش حق سایر ضوابط مربوط از جمله -2ماده  

 بود.

هاي مازاد مالی و بدنی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان  نامه تعرفه پوشش نامه از تاریخ ابالغ جایگزین آیین این آیین -3ماده  

 گردد می )56نامه شماره  آیین( 19/06/1386ایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب جلسه مورخ وس
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المللی بیمه مسئولیت مدنی وسائط نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص  نامه اجرایی قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین آیین
 )ثالث (کارت سبز

 

المللی بیمه مسئولیت مدنی دارنـدگان وسـایل    عالی بیمه در اجراي ماده واحده قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین شوراي
نامـه اجرایـی    آیین 27/04/1391در جلسه مورخ  ،5/3/1356مصوب  )نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث (کارت سبز

 به شرح زیر تصویب نمود:تبصره  5ماده و  12قانون فوق را مشتمل بر 

 روند:  کار می هاي ذیل درمعانی مشروحه مقابل آن بهنامه اصطالحات و عبارت : دراین آیینتعاریف     -1ماده 

المللی بیمه مسئولیت مـدنی وسـائط نقلیـه موتـوري زمینـی در       قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین قانون الحاق: -1
 .05/03/1356مصوب  )مقابل شخص ثالث (کارت سبز

۳٥۸  

 



المللـی بیمـه    قانون بیمه اجباري شخص ثالث درکشورهاي عضـو سیسـتم بـین   قانون بیمه اجباري شخص ثالث:     -2
 کارت سبز

که  )المللی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی (کارت سبز دفتر ایرانی عضو سیستم بیندفتر:  -3
کنـد و کلیـه وظـایف، اختیـارات و      می ایران تحت عنوان اداره کارت سبز فعالیـت مـی  در بیمه مرکزي جمهوري اسال

  باشد. هاي آن بر عهده بیمه مرکزي می مسئولیت

هر مؤسسه بیمه ایرانی که مجاز به انجام عملیات بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیـه موتـوري   عضو:  -4
 بیمه مرکزي را دارد. وز صدور کارت سبز اززمینی در مقابل شخص ثالث است و مج

مؤسسه بیمه یا هر شخص حقوقی که از طرف یک یا چند عضو معرفی شده و پس از تأییـد دفتـر،    کارگزار خسارت: -5
هاي ناشی از حادثه وسیله نقلیه داراي کارت سـبز و تسـویه آن را بـه نماینـدگی از     شود امور ارزیابی خسارتمجاز می

 مذکور انجام دهد.  عضو یا اعضاء

مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی که عضو بر اساس نمونه  المللی بیمه نامه بینگواهیکارت سبز:  -6
  نماید. گذار عرضه می مورد تائید دفتر صادر و به بیمه

بـدنی وارده بـه شـخص    هر شخص داراي کارت سـبز کـه مسـئولیت وي بـراي جبـران خسـارت مـالی و        گذار:  بیمه  -7
  تحت پوشش قرار گرفته است. ثالث

اي کـه بـه علـت حادثـه وسـیله نقلیـه دچـار خسـارت بـدنی و یـا مـالی شـده و              دیـده هر شخص زیانشخص ثالث:  -8
  قانون بیمه اجباري شخص ثالث کشور محل وقوع حادثه، ثالث تلقی شود. مطابق

حرکت کند و  )ضوع کارت سبز که با قدرت موتور روي زمین (به جز ریلهر نوع وسیله نقلیه موتوري مووسیله نقلیه:  -9
بعـالوه انـواع یـدك و تریلـر       گیـرد،  مشمول بیمه اجباري شخص ثالث کشوري باشد که در آنجا مورد استفاده قرار می

 مجاز متصل به وسایل نقلیه مزبور. 

و یا محموالت آن که باعث خسارت بدنی و یـا مـالی بـه    هرگونه واقعه ناشی از وسیله نقلیه داراي کارت سبز حادثه:  -10
 نامه باشد.  شود و طبق قانون بیمه اجباري شخص ثالث کشور محل وقوع حادثه، تحت پوشش بیمه اشخاص ثالث می

 دیده به منظور جبران خسارت مالی و یا بدنی مطرح کند و ناشی از حادثه باشد. هر ادعایی که زیانادعاي خسارت:  -11

 المللی کارت سبز که دفتر عضو آن است. نهاد مسئول اداره عملیات سیستم بینشوراي دفاتر کارت سبز:  -12

 گردد: وظایف و تکالیف دفتر به شرح ذیل تعیین می    -2ماده 

۳٥۹  

 



هاي مربوط به شرایط اعطاي مجوز و نحوه فعالیت اعضا و انتخاب کارگزاران خسارت را تدوین، ابالغ و  دستورالعمل -1
 بر عملکرد اعضا نظارت نماید. 

هاي کارت سبز را مطابق مقررات مربوط تنظیم و به اعضا ابالغ کند و اعضا موظفند که کارت سبز را طبق مشخصه -2
 آن صادر نمایند. 

 باشد را تضمین نماید.  هایی که طبق مقررات سیستم کارت سبز بر عهده اعضا میبازپرداخت خسارت    -3

 اي با اعضا برگزار کند.  بار جلسهبه منظور بررسی و رفع مشکالت اجرایی حداقل سالی یک    -4

 هاي مصوب شوراي دفاتر کارت سبز نظارت نماید. بر اجراي مقررات و دستورالعمل    -5

افـزاري عضـو نظـارت     هاي مورد عمل، امکانات اجرایی و کیفیت منـابع انسـانی و نـرم    تواند بر شیوه دفتر می -تبصره
  نماید.

 گردد: وظایف و تکالیف عضو به شرح ذیل تعیین می   -3ماده 

لیات کـارت  بیمه و خسارات پرداخت شده و معوق و تغییرات حاصله مربوط به عم هاي حقآمار و اطالعات و صورت -1
 بار براي دفتر ارسال نماید.نماید، تنظیم و هر سه ماه یک سبز خود را طبق چارچوبی که دفتر اعالم می

در صورت بروز اختالف با سایر اعضاي دفتر و یا اعضاي دفاتر سایر کشورها در مورد تفسیر یا اجراي مقررات کارت  -2
 به دفتر اعالم و طبق نظر دفتر عمل نماید. سبز و یا امور مربوط به تسویه خسارت، موضوع را 

براي وصول مطالبات خود بابت انجام امور کارشناسی و تسویه خسارت طبق مقررات سیستم کـارت سـبز از سـایر     -3
 دفاتر کارت سبز و یا اعضاي آنها اقدام نماید. 

الزحمه سایر دفاتر، اعضا و یا کـارگزاران خسـارت    عضو موظف است طبق مقررات سیستم کارت سبز حق -تبصره
 را پرداخت کند. 

ها و تکالیفی که به موجب مقررات سیستم کارت سبز بـه   هاي اجراي تضمینسهم مشارکت خود مشتمل بر هزینه -4
 نماید.  گیرد را در موعد مقرر به دفتر پرداختدفتر قرار می  عهده

بیمه مرکزي دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخـت سـهم مشـارکت و ضـمانت اجرایـی الزم را بـر مبنـاي         -1تبصره
 نماید.مقررات سیستم کارت سبز تدوین و ابالغ می

۳٦۰  

 



هاي کارت سبز به ترتیبـی   تعهدات الزم را به منظور ضمانت حسن انجام تعهد و تسویه خسارت عضو باید، -2تبصره
 ه مرکزي اعالم خواهد نمود، نزد دفتر تودیع نماید.که بیم

دفتر و هر یک از اعضا موظفند رونوشت کلیه مصوبات، مکاتبات و گزارشات مفید و موثر در عملیات کارت سـبز، دریـافتی    -4ماده 

 از شوراي دفاتر و نیز سایر دفاتر کارت سبز و اعضاي آنها را براي یکدیگر ارسال نمایند. 

 شود. بیمه کارت سبز براي انواع وسایل نقلیه موتوري زمینی توسط بیمه مرکزي تعیین می حق    -5ماده 

 . گذاران دریافت نماید بیمه کارت سبز را به ارز معتبر خارجی از بیمه تواند حق عضو می -تبصره

 30/3/1350گري مصـوب   و بیمه عملیات بیمه کارت سبز حسب مورد تابع کلیه مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران -6ماده 

 باشد. می

ربـط و کـارگزار   حسب مورد به دفتر یا عضو کشور ذي مراتب را دفتر باید به محض اطالع از وقوع حادثه در داخل کشور، -7ماده 

 خسارت مربوط اعالم و با آنها همکاري الزم را به عمل آورد. 

دیـدگان ناشـی از حـوادث     تواند رسیدگی، تشخیص و تسویه خسارت زیاندر صورت عدم وجود کارگزار خسارت، دفتر می -8ماده 

 را به یکی از اعضا واگذار و یا خود راسًا به آن رسیدگی نماید. 7موضوع ماده 

در صورت وقوع حادثه در خارج از کشور، مسئولیت تسویه و بازپرداخت خساراتی که توسط دفتر محل وقـوع حادثـه و یـا     -9ماده 

شود، به عهده عضو صادر کننده کارت سبز خواهد حادثه پرداخت می دیدگانربط به زیانگزار خسارت ذيعضو و یا کار
 بود

هاي رسـیدگی   حساب خسارت، مبالغ ارزي و ریالی خسارت و هزینهعضو موظف است در صورت دریافت اعالمیه و صورت -10ماده 

تـاخیر در بازپرداخـت خسـارت     خسارت مربوط بازپرداخت نماید.ربط یا کارگزار مربوط را حسب اعالم دفتر یا عضو ذي
  طبق مقررات سیستم کارت سبز، مشمول جریمه خواهد شد.

نمایـد اخطـار کتبـی داده و در صـورت ادامـه       تواند به عضوي که به وظایف، تکالیف و تعهدات خـود عمـل نمـی    دفتر می -11ماده 

د. در هر صورت عضو مکلف به ایفاي تعهدات و اجـراي تکـالیف قبلـی    وضعیت، مجوز صدور کارت سبز آن را تعلیق نمای
 باشد.  ناشی از صدور کارت سبز خود می

 نامه توسط بیمه مرکزي تهیه و ابالغ خواهد شد هاي مورد نیاز براي اجرا یا نظارت بر اجراي این آیین سایر دستورالعمل  -12ماده 

 

۳٦۱  
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 رمانهاي د نامه بیمه آیین

 

گـري، در جلسـه مـورخ     قـانون تأسـیس بیمـه مرکـزي ایـران و بیمـه       17مـاده   5و  3عالی بیمـه در اجـراي بنـدهاي     شوراي

 تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:  11ماده و  19را مشتمل بر  "هاي درمان  نامه بیمه آیین" 24/05/1391

 فصل اول: کلیات

گذار (که  و به پیشنهاد کتبی بیمه 1316نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال  این بیمهاساس قرارداد:  -1ماده 

گذار که مورد قبول  تنظیم شده و مورد توافق طرفین است. بخشی از پیشنهاد کتبی بیمه )نامه است جزء الینفک بیمه
گر  گذار اعالم شده است، جزء تعهدات بیمه به بیمهکتبی  صورت نامه به گر نیست و همزمان یا قبل از صدور بیمه بیمه

 شود. محسوب نمی

نظر از هر مفهوم دیگري که داشته باشد، با این  نامه صرف تعاریف و اصطالحات مذکور در این بیمهتعاریف و اصطالحات:  -2ماده 

 اند: مفاهیم استفاده شده

نامه درج  جمهوري اسالمی ایران که مشخصات آن در این بیمهشرکت بیمه داراي مجوز فعالیت از بیمه مرکزي  گر: بیمه -1

هاي تحت پوشش را طبق  هاي بیمارستانی، جراحی ناشی از بیماري و حوادث و سایر هزینه شده است و جبران هزینه
 گیرد. می     نامه به عهده شرایط مقرر در این بیمه

هایی از قبیل سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعی و...که طبق قانون بیمه درمان  سازمان گر پایه: بیمه -2

 .اند به ارائه خدمات درمان پایه همگانی، موظف

 .بیمه است نامه ذکر شده و متعهد به پرداخت حق شخصی است که مشخصات وي در این بیمه گذار: بیمه -3

 شدگان: گروه بیمه -4

گذار آنها را به عنوان اعضاي گروه  شان که بیمه گذار و اعضاي خانواده کارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادي بیمه -الف
 معرفی نموده است و حداقل پنجاه درصد آنها باید همزمان تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

قرارداد و یا در زمان تمدید قرارداد به اتفاق گذار را صرفاً در ابتداي  تواند کارکنان بازنشسته بیمه گر می بیمه -تبصره

 .کلیه اعضاي خانواده تحت تکفل آنان بیمه کند
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به این شرط مجاز است که با   )ها ها و انجمن ها (از قبیل اصناف، اتحادیه ارائه پوشش بیمه درمان به سایر گروه -ب
گذار  بیمه سالیانه توسط بیمه ، پرداخت حقباشند نامه تشکیل شده  هدفی غیر از اخذ پوشش بیمه موضوع این بیمه

 .زمان بیمه شوند طور هم درصد اعضاي گروه به   50تضمین شده باشد و بیش از
 .شدگان است اعضاي خانواده: شامل همسر، فرزندان، پدر، مادر و افراد تحت تکفل بیمه 

هاي اضافی  هاي بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماري، حادثه و سایر پوشش جبران بخشی از هزینه موضوع بیمه: -5

 .گر قرار گرفته است نامه در تعهد بیمه گر پایه نیست و طی این بیمه شدگان است که در تعهد بیمه درمانی بیمه
شده اتفاق افتاده و منجر به جرح،  بیمهحادثه: هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده 

 شده گردد. نقص عضو، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه
 بیماري: هرگونه عارضه جسمی و اختالل در اعمال طبیعی و جهاز مختلف بدن طبق تشخیص پزشک است. 

گر موکول به پرداخت  بیمهگر بپردازد. انجام تعهدات  گذار باید در مقابل تعهدات بیمه وجهی است که بیمه بیمه: حق -6

 نامه توافق شده باشد. نحوي است که در شرایط خصوصی بیمه بیمه به حق

 گر تعهدي به جبران خسارت ندارد. مدت زمانی است که در طول آن بیمه دوره انتظار: -7

نامه تعیین  بیمه گذار از خسارت قابل پرداخت است که میزان آن در شرایط خصوصی شده یا بیمه سهم بیمه فرانشیز: -8

 شود. می

  شود. نامه درج می سال تمام شمسی است. تاریخ شروع و انقضاي آن با توافق طرفین در بیمه نامه یک مدت بیمه مدت: -9

 هاي درمانی قابل پرداخت فصل دوم: هزینه

 نامه عبارت است از: هاي درمانی قابل پرداخت موضوع این آئین هزینه -3ماده 

 : )هاي اصلی (پایه پوشش -الف

شکن در  ، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، گامانایف و انواع سنگ ، جراحی، شیمی درمانی هاي بستري جبران هزینه    -1
  Day Care.بیمارستان و مراکز جراحی محدود و

هاي بعد از  راقبتشود که مدت زمان مورد نیاز براي م هایی اطالق می به جراحی Day Care اعمال جراحی -تبصره

 .عمل در مراکز درمانی، کمتر از یک روز باشد
 )ها سال (در بیمارستان 70سال و باالتر از7هزینه همراه افراد زیر    -2
انتقال  و شده در مراکز درمانی و یا نقل شدن بیمه به بستري هاي پزشکی مشروط  هزینه آمبوالنس و سایر فوریت    -3

 .درمانی طبق دستور پزشک معالج -بیمار به سایر مراکز تشخیصی

                 هاي اضافی: پوشش -ب

 گذار تحت پوشش قرار دهد:  ق با بیمهبیمه اضافی موارد ذیل را حسب تواف تواند با دریافت حق گر می بیمه
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استثناي دیسک  افزایش سقف تعهدات براي اعمال جراحی مربوط به سرطان، مغز و اعصاب مرکزي و نخاع (به     -1
 ، گامانایف، قلب، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه و پیوند مغز استخوان.)ستون فقرات

فوق. سقف  1-سزارین، تا پنجاه درصد سقف تعهد سالیانه مندرج در بند الفهاي زایمان اعم از طبیعی و  هزینه     -2
 .گر تجاوز کند هاي طرف قرارداد بیمه شده با بیمارستان گر در این پوشش نباید از باالترین هزینه توافق تعهد بیمه

ي شامل اعمال به درمان نازایی و نابارور هاي مربوط در صورت اخذ پوشش زایمان، ارائه پوشش هزینه -1-2
صورت  حداکثرمعادل سقف تعهد زایمان و به  IVF، میکرواینجکشن وIUI ،ZIFT ،GIFTجراحی مرتبط، 

 .یک پوشش مستقل از آن مجاز است
 1000نفر الی  250ماه و از 9نفر،  250هاي زیر دوره انتظار جهت استفاده از پوشش این بند براي گروه -2-2

 .نفر فاقد دوره انتظار است 1000هاي باالي  ماه و براي گروه 6نفر، 
 :ترتیب قابل پوشش است این  هاي پاراکلینیکی به هزینه     -3

، اکوکاردیوگرافی استرس  هاي سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، انواع اندوسکوپی، ام آرآي جبران هزینه -1-3
 شده. عهد پایه سالیانه براي هر بیمهدرصد ت  20اکو، دانسیتومتري تا حداکثر 

 ، )PFT –به تست ورزش، تست آلرژي، تست تنفسی (اسپیرومتري هاي مربوط جبران هزینه -2-3
، )، نوارمثانه (سیستومتري یا سیستوگرام)EEG)، نوارمغز )NCV)، نوارعصب )EMG) نوار عضله 

 10با سقف تعهد  )بر موارد فوق ی چشم (عالوهسنجی، هولترمانیتورینگ قلب، آنژیوگراف سنجی، بینایی شنوایی
 .شده سالیانه براي هر بیمه درصد تعهد پایه 

شناسی و  هاي تشخیص پزشکی، پاتولوژي یا آسیب هاي خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایش جبران هزینه -3-3
درصد تعهد پایه سالیانه براي هر   10ژنتیک پزشکی، انواع رادیوگرافی، نوار قلب، فیزیوتراپی با سقف تعهد

 شده. بیمه
و  )گر اول هاي ویزیت، دارو (براساس فهرست داروهاي مجاز کشور صرفاً مازاد بر سهم بیمه جبران هزینه -4-3

 درصد تعهد پایه سالیانه.  5خدمات اورژانس در موارد غیربستري تا سقف 
 .شده درصد سقف تعهد پایه سالیانه براي هر بیمه  10پزشکی حداکثر تا میزان  هاي دندان جبران هزینه -5-3

گران  شود که سالیانه سندیکاي بیمه اي محاسبه و پرداخت می پزشکی براساس تعرفه هاي دندان هزینه -تبصره
 .کند هاي بیمه ابالغ می هاي بیمه، تنظیم و به شرکت ایران با هماهنگی شرکت

درصد تعهد پایه سالیانه براي   2طبی و لنز تماس طبی تا سقف  به خرید عینک هاي مربوط جبران هزینه -6-3
 شده  هر بیمه

 شده  درصد تعهد پایه سالیانه براي هر بیمه 5به خرید سمعک تا سقف  هاي مربوط جبران هزینه -7-3
گر  هبه رفع عیوب انکساري چشم در مواردي که به تشخیص پزشک معتمد بیم هاي جراحی مربوط جبران هزینه     -4

(درجه نزدیک بینی یا دوربینی  جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم بینی، دوربینی، آستیگمات یا درجه نزدیک
هر  در صد تعهد پایه سالیانه براي هرجشم 10دیوپتر یا بیشتر باشد، حداکثر تا  3 ) عالوه نصف آستیگمات به

 .شده بیمه
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گیري، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون  در رفتگی، گچ جبران هزینه اعمال مجاز سرپایی مانند شکستگی و     -5
 شده. سالیانه براي هر بیمه درصد تعهدات پایه  10لیپوم، بیوپسی، تخلیه کیست و لیزر درمانی تا سقف 

 .شود به شرح جدول پیوست ذکر می )فهرست اعمال غیرمجاز سرپایی (در مطب
حداکثر به میزان تعهد پایه  )نفر 1000هاي باالي  جبران هزینه تهیه اعضاي طبیعی بدن (صرفاً براي گروه      -6

 شده سالیانه براي هر بیمه
گر  هزینه تهیه اوروتز که بالفاصله بعد از عمل جراحی به تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد بیمه      -7

 درصد سقف تعهد پایه سالیانه. 2ا مورد نیاز باشد حداکثر ت
درصد تعهد  50هاي جنین منوط به داشتن پوشش زایمان حداکثر تا  ها و ناهنجاري هزینه تشخیص بیماري     -8

 عنوان پوشش مستقل. زایمان به

 .شود، مازاد بر سقف تعهدات پایه سالیانه است هایی که در اجراي بند ب پرداخت می هزینه -1 تبصره         

تواند  هاي اضافی نیز می نامحدود باشد سقف تعهدات مربوط به پوشش )در صورتی که تعهدات اصلی (پایه -2تبصره 

 نامحدود در نظر گرفته شود.

  

 فصل سوم: شرایط

گر با رعایت دقت و صداقت، کلیه  هاي بیمه اند در پاسخ به پرسش شده مکلف گذار و بیمه بیمه اصل حسن نیت: -4ماده 

 گر قرار دهند. عاتشان را در اختیار بیمهاطال

گر عمداً از اظهار مطلبی خودداري کند و یا عمداً برخالف واقع مطلبی را اظهار  هاي بیمه گذار در پاسخ به پرسش اگر بیمه
گر  مهکند و مطالب اظهارنشده یا اظهارات خالف واقع طوري باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بی

 .نامه فسخ خواهد شدبکاهد، بیمه

گذار عمداً از اظهار مطلبی خودداري گر یا بیمه شدگان در پاسخ به پرسش بیمه چنانچه معلوم شود هریک از بیمه -تبصره

د شدگان حذف گردیده و متعهد استردا نموده و یا اظهارات خالف واقع نموده است، نام وي و افراد خانواده او از لیست بیمه
 خساراتی خواهد بود که از ابتداي قرارداد دریافت کرده است

  

 فرانشیز -5ماده 
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هاي تحت پوشش در صورت عدم استفاده از بیمه درمانی  هاي بیمارستانی، جراحی، زایمان و سایر هزینه فرانشیز هزینه    -1

 30گر پایه و حداقل صورت معادل سهم بیمه هاي درمانی مربوط و درغیراین درصد کل هزینه 30گر پایه حداقل بیمه
 درصد خواهد بود.

بیمه اضافی کاهش دهد. در هر صورت حداقل  هاي تحت پوشش را با دریافت حق تواند فرانشیز هزینه گر می بیمه    -2

 درصد خواهد بود.  10فرانشیز 

نحوي که در قرارداد بیمه توافق شده است  نامه را به شده در شرایط بیمه بیمه تعیین گذار باید حق بیمه بیمه: پرداخت حق -6ماده 

 گر پرداخت کند. به بیمه

  

 گر خارج است:  هزینه این موارد از شمول تعهدات بیمه استثنائات: -7ماده 

 از وقوع حادثه در طی مدت بیمه باشد. شود، مگر اینکه ناشی منظور زیبایی انجام می اعمال جراحی که به    -1

گر، رفع این عیوب جنبه درمانی  عیوب مادرزادي مگر اینکه طبق تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد بیمه    -2

 .داشته باشد

 .سقط جنین مگر در موارد قانونی با تشخیص پزشک معالج    -3

 .ترك اعتیاد    -4

 بیمه شدهخودکشی و اعمال مجرمانه     -5

 .حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و آتشفشان    -6

جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی و عملیات     -7

 .صالح خرابکارانه بنا به تأیید مقامات ذي

 اي. فعل و انفعاالت هسته    -8

 .گر گر در موارد ضروري به تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد بیمههزینه اتاق خصوصی م    -9
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سال مگر در موارد ضروري به تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد  70سال تا 7هزینه همراه بیماران بین    -10

 گر. بیمه

 .جنون   -11

 جراحی لثه.   -12

 گر ندارند. مگر به تشخیص پزشک معتمد بیمهلوازم بهداشتی و آرایشی که جنبه دارویی    -13

 علت وجود تومور و یا وقوع حادثه تحت پوشش باشد. جراحی فک مگر آنکه به   -14

 .به معلولیت ذهنی و ازکارافتادگی کلی هاي مربوط هزینه   -15

دوربینی، آستیگمات بینی،  گر درجه نزدیک رفع عیوب انکساري چشم در مواردي که به تشخیص پزشک معتمد بیمه   -16

دیوپتر  3کمتر از  )بینی یا دوربینی به اضافه نصف آستیگمات یا جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم (درجه نزدیک
 .باشد

هاي پزشکی که در مراحل تحقیقاتی بوده و تعرفه درمانی آن ازسوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش  کلیه هزینه   -17

 .نگردیده استپزشکی تدوین و اعالم 

 .شدن است بیمه اضافی، قابل بیمه این ماده با پرداخت حق 14و 12، 10، 9، 7، 6موارد استثناي مندرج در بندهاي  -تبصره

  

نامه درمان خانواده و در مواردي که تعداد افراد تحت پوشش در یک گروه کمتر  شرکت بیمه مکلف است در صدور بیمه -8ماده 

 :نفر باشد، این ضوابط را رعایت کند 50از

گر را براي خود و  شده توسط بیمه نامه سالمتی تهیه هریک از اعضاي اصلی گروه یا سرپرست خانواده باید فرم پرسش -1

گر، الزم است معاینه  طورکامل و خوانا تکمیل کند.در صورت تشخیص پزشک معتمد بیمه  سایر اعضاي خانواده به
 .متقاضی انجام شودپزشکی با هزینه 

نامه  تواند با توجه به پرسش گر می گذار موظف است براي تمام اعضاي گروه یا خانواده درخواست بیمه کند؛ اما بیمه بیمه -2

زایمان  کردن فرد یا افرادي از گروه یا خانواده و یا ارائه پوشش هزینه شده، از بیمه سالمتی یا معاینات انجام
  .کند ه قبلی دارد خودداري هایی که سابق وبیماري
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هاي  گر براي هریک از اعضاي گروه یا خانواده و هریک از اعمال جراحی مورد تعهد اعم از جراحی سقف تعهد بیمه -3

 .تخصصی یکسان باشد عمومی، تخصصی و فوق

  

حساب  هاي داخل کشور آزاد است و پس از پرداخت هزینه مربوط باید صورت شده در انتخاب هریک از بیمارستان بیمه -9ماده 

شده دریافت و به  انضمام نظریه پزشک یا پزشکان معالج در خصوص علت بیماري و شرح معالجات انجام  مرکز درمانی را به
حساب  گر از مراکز درمانی طرف قرارداد استفاده کند، صورت نامه بیمه رفیشده با مع گر تسلیم کند.در مواردي که بیمه بیمه

نامه به مراکز  شده بدون اخذ معرفی هاي مورد تعهد بیمه گر خواهد بود؛ چنانچه بیمه مرکز درمانی مبناي محاسبه هزینه
گر با مرکز درمانی  در قرارداد بیمه هاي مربوطه حداکثر تا تعرفه مندرج گر مراجعه نماید، هزینه درمانی طرف قرارداد بیمه

هاي مربوط بر  گر مراجعه نماید هزینه شده به مراکز غیر طرف قرارداد بیمه که بیمه مربوط پرداخت خواهد شد. در صورتی
 درجه محاسبه و پرداخت خواهد شد. گر با مراکز درمانی هم اساس باالترین تعرفه مندرج در قرارداد بیمه

گر  گران مکمل، بیمه شده از مراکز درمانی غیرطرف قرارداد و استفاده از سهم سایر بیمه استفاده بیمهدر صورت  -1تبصره 

شده مجاز به  نامه پرداخت کند؛ درهرصورت بیمه هاي مورد تعهد را تا سقف تعهدات بیمه مانده هزینه موظف است باقی
گر پایه،  دریافت سهم بیمه شده نیست. در صورت عدم هاي انجام گران به مبلغی بیش از هزینه دریافت خسارت از بیمه

گرها  شده از سایر بیمه هاي مزبور کسر خواهد شد. در مواردي که سهم دریافتی بیمه فرانشیز مندرج در قرارداد از هزینه
 ر نخواهد شد.نامه شود فرانشیز کس معادل و یا بیشتر از میزان فرانشیز مندرج در بیمه )(بیمه گر پایه یا بیمه گر مکمل

شدگان در  شدن هریک از بیمه روز از زمان بستري 5اند حداکثر ظرف مدت  شده موظف گذار و یا بیمه بیمه -2تبصره 

 .گر اعالم کنند بیمارستان و قبل از ترخیص، مراتب را به بیمه

به به هرکدام از  چنانچه بیمه شده هم زمان تحت پوشش بیش از یک شرکت بیمه باشد در الویت مراجعه -3تبصره 

 شرکتهاي بیمه مخیر است.

  

تواند با  گر می سال، بیمه 60سال است و براي سن بیش از  60نفر،  1000هاي کمتر از  شده براي گروه حداکثر سن بیمه -10ماده 

این حکم هاي بازنشستگی تابع  ها و صندوق بیمه اضافی، پوشش بیمه درمانی را ادامه دهد. مشمولین سازمان دریافت حق
شده در شروع قرارداد کمتر از  که سن بیمه پذیر است. درصورتی بیمه اضافی امکان نبوده و پوشش درمان آنان با پرداخت حق

 اي تا پایان مدت قرارداد ادامه خواهد یافت. سال باشد پوشش بیمه 60

  

۳٦۸  

 



شرط  شده متوفی به اعضاي خانواده بیمه اي سایر شده در طول مدت بیمه فوت کند، پوشش بیمه که بیمه درصورتی -11ماده 

 .بیمه ادامه خواهد داشت پرداخت حق

  

وسیله اظهارات کاذب و یا ارائه مدارك نادرست اقدام به دریافت وجوهی براي خود  شده عمداً به هرگاه ثابت شود که بیمه -12ماده 

شدگان وابسته به وي از لیست قرارداد بیمه  بیمه شده و حالت نام بیمه شدگان وابسته به خود کرده است، دراین و یا بیمه
هـاي درمانـی به  گـر محق به دریافت وجوهی است که تحت هر عنـوان از ابتداي قرارداد بابت هزینه خارج شده و بیمه

 .شدگر نیز مسترد نخواهد  هاي پرداختی به بیمه بیمه شدگان وابسته به وي پرداخت کرده است و حق شده و یا بیمه بیمه

  

گر به خارج  شده و با تأیید بیمه امکان معالجه در داخل کشور با تشخیص پزشک معالج بیمه علت عدم شدگانی که به بیمه -13ماده 

کنند در  هاي پزشکی نیاز به تشخیص و معالجه پیدا می دلیل فوریت گردند و یا هنگام مسافرت به خارج از کشور به اعزام می
هاي پزشکی و  هاي هزینه حساب ولگري جمهوري اسالمی ایران در کشور مربوطه، صورتصورتی که سفارت یا کنس

گر مندرج در قرارداد پرداخت خواهد شد.در صورت  هاي مورد تعهد بیمه بیمارستانی آنان را تأیید کند تا سقف هزینه
گرمحاسبه و  اکز درمانی طرف قرارداد بیمهتوجه به باالترین تعرفه مر شده با هاي انجام احراز هریک از موارد فوق، هزینه عدم

 .شود پرداخت می

شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران در زمان ترخیص از  میزان خسارت براساس نرخ ارز اعالم -تبصره

 .بیمارستان محاسبه خواهد شد

  

 :نامه اقدام کند واند در این موارد براي فسخ بیمهت گذار می گر یا بیمه بیمه: بیمه نامه و نحوه تصفیه حق موارد فسخ بیمه -14ماده 

 گر طرف بیمه موارد فسخ از -الف

 بیمه و یا اقساط آن در سررسید پرداخت تمام یا قسمتی از حق عدم     -1

نیت مطالبی خالف واقع اظهار کند و یا از اظهار مطالبی خودداري کند  گذار سهواً و بدون سوء هرگاه بیمه     -2
 .گر موضوع خطر تغییر یابد و یا از اهمیت آن کاسته شود که در نظر بیمه نحوي به

 .بیمه گذار با افزایش حق موافقت بیمه نامه و عدم در صورت تشدید خطر موضوع بیمه     -3

۳٦۹  

 



 گذار طرف بیمه موارد فسخ از -ب

 بیمه نشود. گر حاضر به تخفیف در حق که خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه درصورتی     -1

 هردلیل متوقف شود گر به که فعالیت بیمه درصورتی     -2

 .گذار که قرارداد براساس آن منعقد شده است در صورت توقف فعالیت بیمه     -3

 بیمه در موارد فسخ نحوه تصفیه حق -ج

 .شود صورت روزشمار محاسبه می بیمه تا زمان فسخ به گر، حق طرف بیمه در صورت فسخ قرارداد بیمه از     -1

شود (کسر ماه  بیمه هر ماه محاسبه می بیمه تا زمان فسخ براساس حق گذار، حق طرف بیمه در صورت فسخ از      -2
تی که تا زمان فسخ قرارداد، نسبت مجموع خسارت پرداختی ومعوق ؛ در صور)یک ماه تمام منظور خواهد شد

بیمه سالیانه متعلقه را  گذار متعهد است مانده حق درصد باشد بیمه 70بیمه پرداختی آن بیشتر از  قرارداد به حق
تواند براي دریافت مبلغ مذکور  گر می گر پرداخت کند. بیمه درصد برسد به بیمه  70تا میزانی که نسبت مذکور به

 اقدام نماید.

  

 نحوه فسخ -15ماده 

گذار اطالع  وسیله نامه سفارشی به بیمه نامه را فسخ کند، موظف است موضوع را به گر بخواهد بیمه که بیمه درصورتی    -1

 شود. شده تلقی می گذار، فسخ از تاریخ اعالم موضوع به بیمهماه پس  نامه یک صورت بیمه این دهد، در

صورت از تاریخ تسلیم  نامه را تقاضا کند.دراین گر، فسخ بیمه تواند با تسلیم درخواست کتبی به بیمه گذار می بیمه    -2

 .شود شده تلقی می نامه فسخ درخواست مزبور یا تاریخ مؤخري که در درخواست معین شده است، بیمه

  

گر باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاري پس از تاریخ دریافت کلیه اسناد و مدارکی که  مهلت پرداخت خسارت: بیمه -16ماده 

 وسیله آنها میزان خسارت وارده و حدود تعهد خود را تشخیص دهد، خسارات را پرداخت کند. بتواند به

  

۳۷۰  

 



شده ارسال  کتبی به آخرین نشانی اعالم طور نامه باید به گر در رابطه با این بیمه هگذار و بیم هرگونه پیشنهاد و اظهار بیمه -17ماده 

 .شود

  

نامه ذکر نشده است و همچنین  این آیین 3تواند با ارائه پوشش براي مواردي که در ماده  بیمه مرکزي ج.ا. ایران می -18ماده 

 ید.نامه موافقت نما کاهش فرانشیز بیش از حد مقرر در این آیین

  

مصوب شوراي عالی بیمه با  64شماره  نامهآئین االجراء خواهد بود و جایگزینالزم 01/07/1391نامه ازتاریخ این آئین -19ماده 

 هاي درمان خواهد شد.  عنوان شرایط عمومی بیمه

  

 
  

  

 مجاز در مطب فهرست اعمال غیر

 »هاي درمانبیمه«نامه آیین 3بند ب ماده  5پیوست جزء 

 کلیه اعمالی که با بیهوشی عمومی توأم باشد. 1

 )ها کردن حفره شکمی ضروري باشد (از جمله انواع فتق اعمالی که براي اجراي آن باز 2
 هاي بزرگ و طویل بدن اعمال جراحی روي استخوان 3

 اعمال جراحی داخل قفسه صدري، کاتتریسم قلب و عروق 4

 عروق مگر در مواقع اورژانساعمال روي عضالت، اوتار، اعصاب و  5

 هاي غیرطبیعی و طبیعی تناسلی و ادرار زن و مرد، گذاردن فورسپس و زایمان  اعمال جراحی داخل دستگاه 6

 کلیه اعمال جراحی روي ستون فقرات و مغز و نخاع و جمجمه 7

 )ها شکري، لوزتین و سینوسهاي فک و صورت و داخل حلق (از جمله شکاف کام و لب  اعمال جراحی وسیع استخوان 8
 ها، مثانه، کبد و طحال ها، روده بیوپسی انساج داخل مري، تراشه، برونش 9

 عمل کاتاراکت، گلوکوم، پارگی شبکیه، تومورهاي حفره چشم و استرابیسم چشم 10

 عملیات وسیع گوش میانی و داخلی از قبیل تمپانوپالستی و... 11

۳۷۱  

 



  

 

 

 

 75آیین نامه شماره 

 نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه آیین

 

 06/06/1391گـري، در جلسـه مـورخ     قانون تأسیس بیمـه مرکـزي ایـران و بیمـه     17ماده  5عالی بیمه در اجراي بند  شوراي

 تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:  30ماده و  30را مشتمل بر  "نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه آیین"

 فصل اول: تعریف و شرایط اعطاي پروانه نمایندگی بیمه

شود، شخص حقیقی یا حقوقی است که با رعایت قوانین و  نامیده می» نماینده« نامه اختصاراً نماینده بیمه که در این آیین -1ماده

عالی بیمه،  نامه و سایر مصوبات شوراي مقررات مربوط، از جمله قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري، مفاد این آیین
 باشد. اي به نمایندگی از طرف یک شرکت بیمه طرف قرارداد می مجاز به عرضه خدمات بیمه

 )Open reductionشکستگی فکین (عمل جراحی استئوسنتز در  12
 آوردن کیست و تومورهاي عمیق استخوانی فکین بیرون 13

 رزکسیون فک 14

 رزکسیون کندیل فک 15

 رزکسیون زبان 16

 عمل جراحی باز در آرچ زایگما 17

 جراحی بریدن و برداشتن غده بزاقی 18

 فکی –جا انداختن دررفتگی قدیمی مفصل گیجگاهی  19

 تحتانی –عمل جراحی روي عصب دندانی  20

 آوردن ریشه قدیمی و جسم خارجی از سینوس که مستلزم جراحی سینوس است. بیرون 21

۳۷۲  

 



هاي  نامه و پرداخت خسارت در رشته تواند بخشی از اختیارات و وظایف خود در صدور بیمه شرکت بیمه می -1تبصره

 نمایندگان بیمه، به نماینده تفویض نماید.  مختلف بیمه را بر اساس رتبه

مرکزي ج.ا.ایران توسط  بندي نمایندگان بیمه حقیقی و حقوقی طبق دستورالعمل ابالغی از سوي بیمه رتبه -2تبصره

 باشند انجام خواهد شد. بندي که مورد تایید بیمه مرکزي ج.ا.ایران می هاي بیمه و یا موسسات رتبه شرکت

کنند. اعطاي نمایندگی بیمه در  نامه شامل نمایندگانی است که در داخل کشور فعالیت می مقررات این آیین -3تبصره 

لی بیمه مرکزي ج.ا.ایران و بر اساس دستورالعمل ابالغی بیمه مرکزي ج.ا.ایران خارج از کشور مستلزم اخذ موافقت قب
  خواهد بود.

اي معین  هاي بیمه ها یا رشته پروانه نمایندگی بیمه توسط شرکت بیمه پس از تایید بیمه مرکزي ج.ا.ایران در همه رشته -2ماده  

نامه و  تواند با رعایت مفاد این آیین سه سال است و شرکت بیمه میصادر خواهد شد. مدت اعتبار قرارداد و پروانه نمایندگی 
هاي آموزشی الزم توسط نماینده پروانه وي را تمدید نماید. در هر حال اعتبار پروانه  احراز شرایط مربوط و گذراندن دوره

 نمایندگی منوط به اعتبار قرار داد نمایندگی بیمه است.

ایط اعطاي نمایندگی بیمه را از طرق مقتضی، به ویژه درج در پایگاه اینترنتی خود به اطالع شرکت بیمه موظف است شر -3ماده  

 عموم برساند.

بر  )مسئولیت احراز صحت شرایط الزم در مورد هر یک از متقاضیان اخذ پروانه نمایندگی بیمه (اعم از حقیقی و حقوقی -4ماده  

  عهده شرکت بیمۀ مربوط است.

 ی متقاضی اخذ پروانۀ نمایندگی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد:شخص حقیق -5ماده 

 . تابعیت دولت جمهوري اسالمی ایران )الف

 اعتقاد به اسالم یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور. )ب

 عدم اعتیاد به مواد مخدر. )پ

 .عدم حجر )ت

قانون تأسیس  64نداشتن سـوء پیشینه کیفري و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرایم نام برده شده در ماده  )ث

 بیمه مرکزي ایران و بیمه گري.

 .)داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم (براي آقایان )ج

۳۷۳  

 



بدون نیاز به داشتن سابقه کار  )ها با گرایش بیمه داشتن حداقل مدرك کارشناسی در رشته بیمـه (و یا سایر رشته )چ

هاي مرتبط (شامل اقتصاد، امور مالی، حسابداري، آمار، مدیریت و  اي، یا حداقل مدرك کارشناسی در رشته بیمه
ها با دو سال سابقه  اي فنی و تخصصی، یا حداقل مدرك کارشناسی در سایر رشته با یک سال سابقه کار بیمه )حقوق

 اي فنی و تخصصی. اي فنی و تخصصی، یا حداقل مدرك دیپلم با سه سال سابقه کار بیمه هکار بیم

ساعت طبق دستورالعمل  120مدت   متقاضیان فاقد سابقه کار، باید دوره آموزشی مربوط را حداقل به -1تبصره 

ابالغی بیمه مرکزي ج.ا.ایران در شرکت بیمه ویا موسسات آموزشی مورد تأیید بیمه مرکزي ج.ا.ایران گذرانده و 
 نامه قبولی را ارایه نمایند.  گواهی

دیپلم، منوط به موافقت  اعطاي پروانه نمایندگی به متقاضیان داراي مدرك تحصیلی دیپلم و یا فوق -2تبصره 

 .تبی مدیرعامل شرکت بیمه ذیربط خواهد بودک

 موفقیت در آزمون نمایندگی بیمه مرکزي ج.ا.ایران. )ح

هاي بیمه یا مؤسسات آموزشی ذیصالح یا  تواند برگزاري آزمون نمایندگی بیمه را به شرکت بیمه مرکزي می –تبصره 

 پژوهشکده بیمه تفویض نماید.

  .وز اداري در شرکت بیمه مربوطه براي کلیه متقاضیان نمایندگی بیمهر 15گذراندن دوره کارآموزي به مدت  )خ

 اعطاي نمایندگی حقوقی بیمه منوط به احراز شرایط زیر و ارایه آنها به شرکت بیمه مربوطه است: -6ماده 

 تشکیل و ثبت در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت تعاونی متعارف.      -1

 تهیه اساسنامه طبق نمونه ابالغی بیمه مرکزي ج.ا.ایران.       -2

 موضوع فعالیت نماینده حقوقی به طور انحصاري نمایندگی بیمه باشد.      -3

 تعداد اعضاي هیئت مدیره حداقل سه نفر باشد.      -4

 داشتن حداقل یک میلیارد ریال سرمایه اولیه.      -5

 درصد کل سرمایه نماینده حقوقی.  50نامه بانک حاکی از تأدیه قسمت نقدي سرمایه، حداقل به مقدار  ارایه گواهی      -6

 ارایه صورت کامل اسامی سهامداران، مدیران و میزان سهام هر یک از آنها.      -7

 نامه. این آیین 5ارایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفري مدیران مطابق بند ث ماده       -8

۳۷٤  

 



 نامه باشند. این آیین 5اي هیئت مدیره باید واجد شرایط مندرج در ماده  مدیرعامل و حداقل یک عضو بیمه       -9

 جلسات مجمع عمومی مؤسس و هیئت مدیره. ارایه صورت -10

 .ارایه اظهارنامه ثبت نمایندگی حقوقی و تأییدیه نام آن -11

باید صرفاً اشخاص حقیقی باشند و مکلفند مبلغ تعهدي سرمایه خود را حداکثر سهامداران نمایندگی حقوقی  -1تبصره 

 . ظرف مدت دو سال تأدیه نمایند

مشارکت اشخاص حقوقی در سهام نمایندگی حقوقی بیمه، پس از تایید بیمه مرکزي ج.ا.ایران امکان پذیر  -2تبصره 

 خواهد بود.

هاي بیمه و بیمه مرکزي ج.ا.ایران و مؤسسات وابسته به آنها  ان شاغل شرکتمدیره و کارکن مدیرعامل، اعضاي هیئت  -3تبصره 

بیمه، نمایندگان بیمه و ارزیابان خسارت بیمه اي و کارکنان  )، کارگزاران (دالالن رسمی)(اعم از رسمی، پیمانی، قراردادي و ساعتی
   باشند. توانند در نمایندگی حقوقی بیمه سمت و یا سهم داشته هر یک از آنها نمی

  
ثبت نمایندگی حقوقی و هرگونه تغییرات بعدي از جمله تغییر در مفاد اساسنامه، میزان سرمایه، ترکیب سهامداران،  -7ماده  

نامه، اعالم شرکت بیمه طرف قرارداد و موافقت بیمه  مدیرعامل و اعضاي هیئت مدیرة آن، موکول به رعایت مقررات این آیین
 مرکزي ج.ا.ایران است.

تهیه و به  اي که بیمه مرکزي ج.ا.ایران نماینده حقوقی موظف است ترازنامه و حساب سود و زیان خود را طبق فرم نمونه -8ماده 

اي از آن را براي  نماید، تنظیم کند و پس از تصویب در مجمع عمومی سهامداران خود، نسخه هاي بیمه ابالغ می شرکت
 رداد ارسال نماید.بررسی و تائید به شرکت بیمه طرف قرا

شرکت بیمه موظف است حداکثر تا پایان مرداد هر سال، ترازنامه و حساب سود و زیان هر یک از نمایندگان  -1تبصره 

 حقوقی خود را به بیمه مرکزي ج.ا.ایران ارسال کند.

درصد از سود ساالنه خود را تا سقف سرمایه به  10نماینده حقوقی موظف است در هر سال مالی حداقل  -2تبصره 

 هاي خود منظور نماید. عنوان اندوخته سرمایه اي در حساب

توانند در  نماینده حقیقی و مدیر عامل، اعضاي هیئت مدیره، مسئول شعبه و سهامداران نمایندگی حقوقی نمی -9ماده 

اي عمومی غیر دولتی، نیروهاي نظامی و انتظامی و کلیه هاي دولتی و غیردولتی، نهاده ها، مؤسسات، شرکت وزارتخانه
باشند یا به  )نمایند شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادي و ساعتی هایی که به نحوي از بودجه عمومی استفاده می دستگاه

ند در سایر توان عنوان نماینده شرکت بیمه دیگر یا کارگزار بیمه فعالیت کنند. عالوه بر این، اشخاص مذکور نمی

 .هاي حقوقی بیمه شاغل بوده و یا سمت و سهم داشته باشند هاي حقوقی یا کارگزاري نمایندگی
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هاي بیمه  شرکت )مدیر عامل و اعضاي هیئت مدیره و کارکنان شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادي و ساعتی -تبصره

هاي حقوقی، سمت یا سهم  فعالیت نمایند و یا در نمایندگی توانند به عنوان نماینده حقیقی و بیمه مرکزي ج.ا.ایران نمی
 داشته باشند.

تواند بر اساس ضوابط ابالغی بیمه مرکزي ج.ا.ایران به نمایندگی حقوقی خود اجازه تأسیس شعبه بدهد  شرکت بیمه می -10ماده 

  مشروط بر آنکه مسئول شعبه حائز شرایط نماینده حقیقی باشد.

 تکالیف شرکت بیمه و نمایندهفصل دوم: حقوق و 

 شرکت بیمه مکلف است: -11ماده 

 در قرارداد نمایندگی موارد زیر را درج نماید:       -1

 .قرارداد  طرفین  کامل و نشانی  مشخصات    -1-1

 ، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد. حدود اختیارات    -1-2

و تغییرات آن در موارد بازخرید، فسخ، ابطال یا   بیمه  هاي رشته  تفکیک  میزان کارمزد و نحوه پرداخت آن به    -1-3
 نامه. هر گونه تغییر دیگري دربیمه

 قرارداد نمایندگی.  مدت    -1-4

شدگان،  ، بیمه گذاران بیمه  اتو مطالب  حقوق  و تضمین  منظور تأمین  به  از نماینده  دریافتی  تضمین  و نوع  میزان    -1-5
 نفع و شرکت بیمه. سایر اشخاص ذي

 اعتبار قرارداد.  در مدت  بیمه  هاي با سایر شرکت  انعقاد قرارداد نمایندگی توسط نماینده  ممنوعیت    -1-6

 و نحوه اجراي آن. شود قرارداد نمایندگی بیمه می  یا فسخ  و یا تعلیق  فعالیت  مواردي که موجب محدود نمودن    -1-7

 نامه. این آیین 20به هیئت موضوع ماده   و نماینده  احتمالی شرکت بیمه  اختالف  به  رسیدگی  ارجاع    -1-8

 شمول مصوبات جدید شوراي عالی بیمه بر شرایط قرارداد نمایندگی.    -1-9

 مشخصات مدیران صاحب امضاي مجاز نمایندگی حقوقی.      -1-10
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 موقع به نماینده ابالغ نماید. بخشنامه ها و دستورالعمل هاي الزم و مربوط را به        -2

 شود، درج نماید. نام و کد نماینده را در بیمه نامه اي که بنا به پیشنهاد او صادر می        -3

گذاران  ي ج.ا.ایران و بیمهدر صورت لغو پروانه نمایندگی، مراتب را بالفاصله از طرق مقتضی به اطالع بیمه مرکز        -4
 آوري تابلو، سربرگ، مهر، اسناد و مدارك مربوط اقدام نماید. برساند و براي استرداد پروانه و جمع

 اگر چند نماینده براي یک نوع بیمه، نرخ و شرایط خواسته باشند نرخ و شرایط یکسان را به آنها اعالم نماید.          -5

شده است از طریق  اي را که به وسیلۀ نماینده ارایه  نامه نیست تقاضاي صدور بیمهشرکت بیمه مجاز  -1تبصره 

 گذار. دیگري، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، قبول نماید مگر با تقاضاي کتبی بیمه

تواند همان پیشنهاد را از طریق دیگري  اي را رد کند، نمیدرصورتی که شرکت بیمه، پیشنهاد نماینده -2تبصره 

 از مستقیم یا غیرمستقیم قبول نماید. اعم

هاي فیزیکی و امکانات نرم افزاري الزم براي فروش بیمه در فضاي مجازي توسط نمایندگان و برقراري  زیرساخت        -6
 ارتباط الکترونیکی همزمان بین نماینده، شرکت بیمه و بیمه مرکزي ج.ا.ایران فراهم نماید. 

جر نماینده حقیقی یا توقف فعالیت نماینده طبق توافق و نبودن شرط خالف در قرارداد در صورت فوت یا ح        -7
نمایندگی، ارزش پرتفوي نماینده را پرداخت یا با انتقال آن به نماینده دیگر همان شرکت موافقت نماید. ارزش پرتفوي 

 ود.نماینده و نحوة محاسبه آن با توافق طرفین در قرارداد نمایندگی تعیین می ش

شود پرتفوي نماینده محسوب  هایی که از طرف یا به پیشنهاد نماینده توسط شرکت بیمه صادر می نامه بیمه -تبصره

 شود. می

 نماینده مکلف است: -12ماده 

و در پایگاه اطالع رسانی خود (در   کد و نام نماینده و نام شرکت بیمه طرف قرارداد را در تابلو، سربرگ، مهر، آگهی    -1
 تر از نام و کد نماینده درج شود. درج نماید. نام شرکت بیمه باید با حروف درشت )صورت وجود

تابلو نمایندگان هر شرکت بیمه و مندرجات آن باید متحدالشکل بوده و نمونه آن باید توسط شرکت بیمه  –تبصره

 ذیربط پیشنهاد و به تصویب بیمه مرکزي ج.ا.ایران رسیده باشد.

گذار را با  یمهگر و وظایف ب نامه درخواست شده از جمله نرخ و شرایط، استثنائات، تعهدات بیمه اطالعات الزم دربارة بیمه    -2
 هاي مربوط، به متقاضی بیمه ارایه نماید. رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل
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نفع و شرکت بیمه، تضمین الزم  شدگان، سایر اشخاص ذي گذاران، بیمه به منظور تأمین و تضمین حقوق و مطالبات بیمه    -3
تناسب با حجم فعالیت هر نماینده حقیقی یا حقوقی را نزد شرکت بیمه طرف قرارداد تودیع نماید. نوع و میزان تضمین م

 و شکل حقوقی ثبت آن، به تشخیص شرکت بیمه طرف قرارداد تعیین می شود.

شود و پس از  تضمین مربوط تا دو سال پس از پایان یا لغو قرارداد نماینده نزد شرکت بیمه نگهداري می -1تبصره 

  گردد. آن با درخواست کتبی نماینده مسترد می

 21گر منوط به طرح و تصویب آن در کمیته موضوع ماده  به اجرا گذاردن تضامین مذکور توسط بیمه -2تبصره 

روز از  30تواند ظرف  نامه می باشد. در صورتی که نماینده مربوط به تصمیم کمیته مذکور معترض باشد می آئین
ف نماینده و شرکت بیمه تقاضاي کتبی نماید. در تاریخ ابالغ آن، براي تجدید نظر خواهی در هیئت رسیدگی به اختال

تواند با  صورت عدم تجدید نظرخواهی ظرف مهلت مقرر و یا تأیید رأي کمیته در هیئت مذکور، شرکت بیمه می
  رعایت قوانین مربوط، تضامین را به نفع خود کارسازي نماید.

هاي بیمه و یا انجام تبلیغات  رسمی بیمه و شرکت )الن (کارگزاراناز رقابت مکارانه و ناسالم با سایر نمایندگان بیمه، دال    -4
 سوء علیه آنها خودداري نماید.

بیمه دریافتی اعم از چک یا پرداخت الکترونیکی را قبل از پایان وقت اداري روزي که دریافت کرده است به حساب  حق     -5
 بانکی شرکت بیمه مربوط واریز کند و در موارد استثنایی به صندوق آن شرکت تحویل نماید.

 شود درج نماید. نهاد او صادر میاي که به پیش نامه رسمی بیمه را در بیمه )کد و نام دالل (کارگزار    -6

دیده را براي برقراري ارتباط الکترونیکی با شرکت بیمه مربوط و  افزاري و نیروي انسانی آموزش امکانات سخت           -7
 بیمه مرکزي ج.ا.ایران تهیه نماید.

 بط رسیده باشد تهیه نماید.دفتر مناسب با کاربري اداري یا تجاري که قبال به تایید شرکت بیمه ذیر           -8

اي هیئت مدیره و مسئول شعبه نماینده حقوقی باید منحصراً ارایه خدمات  شغل نماینده حقیقی، مدیرعامل، عضو بیمه -13ماده 

 اي در محدوده قرارداد نمایندگی باشد. بیمه

 هاي آموزشی در مؤسسات آموزش عالی مستثنی هستند. سمت -تبصره

شوند و باید  دهند به عنوان متصدیان نمایندگی بیمه محسوب می نامه انجام می ماینده که فروش یا صدور بیمهکارکنان ن -14ماده  

 واجد شرایط زیر و داراي گواهی صالحیت باشند:

 داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم.    -1
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 گذراندن دوره آموزشی الزم به تشخیص شرکت بیمه.    -2

داشتن حسن اخالق و رفتار و توانایی ایجاد ارتباط با مشتریان و داشتن سایر شرایط عمومی مندرج در بندهاي الف تا ج     -3
 به تشخیص و مسئولیت نماینده. 5ماده 

دار توسط شرکت بیمه یا با تفویض اختیار توسط  گواهی صالحیت متصدیان نمایندگی بیمه به صورت عکس -1تبصره 

 براي مدت معین صادر می شود و الزم است در معرض دید مراجعان قرار داده شود. نمایندگی بیمه

در صورت وجود هرگونه شکایت از نمایندگی بیمه، کارکنان و بازاریابان وي شرکت بیمه موظف است به  -2تبصره 

  شکایت رسیدگی و نتیجه را بطور کتبی به اطالع شاکی برساند.

بیمه به شـرکت بیمه است و نماینده باید در  او در حکم پرداخت حق  نماینـده، کارمند یا بازاریاب بیمه به پرداخت حق -15ماده  

  بیمه، رسید کددار به متقاضی ارایه نماید. قبال دریافت حق

تقصیر، نفع که ناشی از عمد،  گذار و سایر اشخاص ذي مسئولیت جبران خسارات مستقیم و یا غیرمستقیم وارده به بیمه -16ماده  

اي موضوع قرارداد نمایندگی بیمه باشد به  غفلت و یا قصور نماینده، کارکنان یا بازاریابان وي در رابطه با عملیات بیمه
صورت تضامنی بر عهده شرکت بیمه و نماینده است. در هرحال، مفاد این ماده نافی مسئولیت نماینده در مقابل خسارات 

 نشده نخواهد بود. بیمه دریافت  ها و حق رت پرداختی، سایر هزینهوارده به شرکت بیمه، از جمله خسا

نامه شماره  مدیره و مسئول شعبه نمایندگان حقوقی که بر اساس آیین اي هیئت نمایندگان حقیقی، مدیرعامل، عضو بیمه -17ماده 

سال یا تا اتمام قرارداد نمایندگی(هرکدام  اند موظفند ظرف یک مصوب شوراي عالی بیمه پروانه نمایندگی گرفته 57
شرکت و نمره قبولی کسب نمایند. تمدید قرارداد نمایندگی منوط به  5در آزمون موضوع بند ح ماده  )تر باشد طوالنی

 رعایت مفاد این ماده است.

هاي عمر  هاي بیمه به استثناي بیمه اند نماینده را در سود حاصل از پرتفوي متعلق به او در کلیه رشتهتو شرکت بیمه می -18ماده 

اي در  درصد مجموع کارمزدهاي پرداختی به همان نماینده بابت عملیات بیمه 15مشارکت دهد. سود قابل پرداخت نباید از 

 .سال مورد نظر بیشتر باشد

 شود: مایندگی در موارد زیر لغو میپروانه و قرارداد ن -19ماده  

 با تصمیم یکی از طرفین قرارداد ضمن رعایت مفاد قرارداد نمایندگی و حقوق طرف مقابل. )الف

 .نامه را از دست بدهد درصورتی که نماینده حقیقی هر یک از شرایط مقرر در این آیین )ب
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نامه را از  نمایندگی حقوقی هر یک از شرایط مقرر در این آیینمدیره  اي هیئت در صورتی که مدیرعامل یا عضو بیمه )ج

 .دست بدهد یا فوت کند یا محجور یا معذور شود و ظرف مدت سه ماه، فرد جایگزین واجد شرایط معرفی نشود

یا کمیته رسیدگی به تخلفات  20در صورت تصمیم هیئت رسیدگی به اختالف نماینده و شرکت بیمه، موضوع ماده  )د

 .21ینده، موضوع ماده نما

  .در صورت ورشکستگی نمایندة حقوقی )ه

 فصل سوم: رسیدگی به اختالف نماینده و شرکت بیمه و رسیدگی به تخلفات نماینده

به منظور رسیدگی به اختالفات نماینده و شرکت بیمه در رابطه با مقررات این آیین نامه و قرارداد نمایندگی منعقده،  -20ماده  

شود و مرکب از سه نفر به شرح  نامه هیئت نامیده می رسیدگی به اختالفات نماینده و شرکت بیمه که در این آیینهیئت 
 شود: زیر تشکیل می

 نماینده بیمه مرکزي ج.ا.ایران؛  )الف

 نماینده منتخب سندیکاي بیمه گران ایران؛ )ب

 هاي صنفی نمایندگان بیمه. نماینده منتخب انجمن )ج

 شوند و عزل یا تجدید انتخاب آنها بالمانع است. هر یک از نمایندگان مذکور براي مدت دو سال انتخاب می -1تبصره 

شود و پس از امضاي اعضاي هیئت،  تصمیمات هیئت به صورت مکتوب و مستدل با اکثریت آرا اتخاذ می -2تبصره 

  االجراست. راي طرفین قطعی و الزمگردد. این تصمیمات ب توسط بیمه مرکزي ج.ا.ایران به طرفین ابالغ می

دبیرخانه هیئت در بیمه مرکزي ج.ا.ایران مستقر خواهد بود و دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم هیئت  -3تبصره  

 توسط بیمه مرکزي ج.ا.ایران تدوین و ابالغ خواهد شد. 
  
رسیدگی به تخلفات نماینده که در   ه از عملکرد او را در کمیتهبیمه موظف است تخلفات نماینده و شکایت واصل  شرکت -21ماده  

نامه کمیته نامیده می شود و مرکب از دو نفر به انتخاب هیئت مدیره شرکت بیمه و یک نفر منتخب انجمن صنفی  این آیین
 نمایندگان بیمه است، مطرح نماید. تصمیمات کمیته با اکثریت آرا معتبر است.

نامه، اعضاي کمیته را بطور کتبی به  موظف است ظرف مدت حداکثر دو ماه از تاریخ ابالغ آئین شرکت بیمه -1تبصره 

  بیمه مرکزي ج.ا.ایران معرفی نماید.

تواند بجاي وي فرد  در مواردي که شرکت بیمه فاقد انجمن صنفی نمایندگان بیمه است نماینده مربوط می -2تبصره 

 .دیگري را معرفی نماید

۳۸۰  

 



یته حسب مورد می تواند از کارشناس ذیربط در موضوع تخلف براي حضور در جلسه و اعالم نظر کم -3تبصره 

 کارشناسی بدون داشتن حق راي دعوت نماید.

 و همچنین اختیارات بیمه مرکزي ج.ا.ایران نخواهد بود. 20، نافی اختیارات موضوع ماده 21اجراي ماده  -4تبصره 

 تواند متناسب با نوع تخلف، تصمیمات زیر را اتخاذ نماید: نماینده، کمیته میدر صورت احراز تخلف  -22ماده 

 تذکر کتبی به نماینده. -1

 نامه. ایجاد محدودیت در اختیارات تفویضی مانند سلب مجوز صدور بیمه -2

 کاهش میزان کارمزد نماینده در یک یا چند رشتۀ بیمه به مدت حداکثر شش ماه. -3

 نماینده در یک یا چند رشتۀ بیمه به مدت حداکثر شش ماه.تعلیق فعالیت  -4

 .لغو پروانه فعالیت -5

در مواردي که راي کمیته تعلیق یا لغو فعالیت نماینده باشد، شرکت بیمه موظف است نسخه اي از تصمیم  -تبصره

 مربوطه را به بیمه مرکزي ج.ا.ایران ارسال نماید.

به نماینده، با درخواست کتبی وي،  روز از تاریخ ابالغ آن 30لغو پروانه نماینده باشد ظرف در صورتی که تصمیم کمیته،  -23ماده 

 قابل تجدید نظرخواهی در هیئت است. تصمیمات کمیته در سایر موارد، قطعی و براي طرفین معتبر است.

ن،یا تصمیم هیئت و یا کمیته لغو شود این اي درصورت تخلف و با اعالم بیمه مرکزي ج.ا.ایرا اگر پروانه فعالیت نماینده -24ماده 

 تواند پس از لغو پروانه، به عنوان نماینده بیمه و یا کارگزار رسمی بیمه در صنعت بیمه فعالیت نماید. شخص نمی
 

 فصل چهارم: نظارت 

 است.نامه  بیمه مسئول احراز و انطباق شرایط فعالیت نمایندگان خود با مقررات این آیین  شرکت -25ماده  

در صورت عدم رعایت مقررات این آیین نامه در اعطاي نمایندگی و یا نحوه فعالیت نمایندگان، بیمه مرکزي  -تبصره

تواند شرکت بیمه را ملزم به متوقف نمودن فعالیت نماینده کند. همچنین شرکت بیمه مسئول جبران  ج.ا.ایران می
 نامه خواهد بود. عایت مفاد این آیینهرگونه خسارت وارده به اشخاص ثالث، ناشی از عدم ر

نامه  نماید. در صورت عدم رعایت مقررات این آیین نامه نظارت می بیمه مرکزي ج.ا.ایران بر حسن اجراي مفاد این آیین -26ماده 

سب با تواند متنا هاي بیمه و نقص یا عدم نظارت آنها برنمایندگان بیمه، بیمه مرکزي ج.ا.ایران می توسط هر یک از شرکت
 هر مورد، تصمیمات زیر را اتخاذ نماید:

۳۸۱  

 



 اخطار کتبی به شرکت بیمه مبنی بر ضرورت رعایت مقررات مربوط.      -1

 اي مدیر ذیربط شرکت بیمه. اعالم عدم صالحیت حرفه      -2

 سلب صالحیت مدیر عامل یا اعضاي هیئت مدیره یا معاون فنی و یا مسئولین فنی شرکت بیمه.      -3

 ایجاد محدودیت براي شرکت بیمه در زمینه پذیرش نماینده.      -4

ارایه پیشنهاد ممنوعیت شرکت بیمه از قبول بیمه در یک یا چند رشته بیمه براي مدت مشخص به شوراي       -5

 عالی بیمه.

صحیح و قابل اطمینان  بیمه موظف است امکان دسترسی مناسب بیمه مرکزي ج.ا.ایران به آمار و اطالعات  شرکت -27ماده  

 کند فراهم نماید. مربوط به نمایندگان خود را بر اساس دستورالعملی که بیمه مرکزي ج.ا.ایران تهیه و ابالغ می

توانند در صورت لزوم، عالوه بر اخذ اطالعات الزم، دفاتر، اسناد و محل  بیمه مرکزي ج.ا.ایران و یا شرکت بیمه می -28ماده 

 ی کنند و نماینده مکلف به همکاري الزم در این زمینه است.نمایندگی را بازرس

گري،  نامه در رابطه با نمایندگی بیمه، تابع قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه بینی نشده در این آیین موارد پیش -29ماده  

 قانون تجارت، سایر قوانین مربوط و عرف بیمه خواهد بود.

عالی بیمه با  مصوب شوراي 57نامه شماره  االجرا خواهد بود و جایگزین آیین الزم 01/08/1391ریخ نامه از تا این آیین -30ماده 

 نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه خواهد شد عنوان آیین

 

 

 76آیین نامه شماره 

 هاي اتکایی اجباري و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن نامه نحوه واگذاري بیمه آیین

 

نامه  آیین " 11/07/1391در جلسه مورخ  گري، قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 72عالی بیمه در اجراي ماده  شوراي

تبصره به  11ماده و  20را مشتمل بر  "هاي اتکایی اجباري و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن نحوه واگذاري بیمه

 شرح ذیل تصویب نمود:

۳۸۲  

 



هاي زیر را براي بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران (که  موظفند تا یک ماه پس از انقضاي هر ماه صورتمؤسسات بیمه  -1ماده

 ارسال کنند:  )شود نامه بیمه مرکزي نامیده می در این آیین

     هاي صادره ظرف ماه.  نامه بیمه صورت  -1

 هاي موجود.  نامه بیمه صورت تغییرات حاصله ظرف ماه در  -2

 صورت خسارات پرداخت شده.  -3

کند تنظیم و ارسال خواهد شد. در صورت درخواست  می اي که بیمه مرکزي معین  هاي فوق طبق نمونه و به شیوه صورت
 است سایر اطالعات و اسناد درخواست شده را هم ارسال نماید. بیمه مرکزي، مؤسسه بیمه موظف 

اي صادر  کارمزدهاي اتکایی اجباري متفاوت را در قالب یک بسته بیمه در مواردي که مؤسسه بیمه، چند بیمه با -تبصره

ها را جداگانه و در رشته بیمه مربوط به بیمه مرکزي ارسال نماید. در  کند موظف است اطالعات مربوط به هر یک از بیمه 
 مرکزي تعیین خواهد شد.هاي موجود در آن توسط بیمه  اي با توجه به کارمزد بیمه غیر این صورت کارمزد بسته بیمه

تا آخر  )مؤسسات بیمه موظفند تا یک ماه پس از انقضاي هر سه ماه صورت خسارات معوقه (اعالم شده و پرداخت نشده -2ماده  

 کند براي این سازمان ارسال کنند. می اي که بیمه مرکزي تعیین  آن سه ماه را طبق نمونه و به شیوه

هاي رسیده از  هاي اتکایی اجباري براي هر ماه به طور جداگانه براساس صورت به واگذاريهاي مربوط  حساب صورت -3ماده  

توانند در صورت موافقت بیمه مرکزي  می مؤسسات بیمه توسط بیمه مرکزي تهیه خواهد شد. هر یک از مؤسسات بیمه 
 ند.هاي اتکایی اجباري را خود به عهده بگیر هاي مربوط به واگذاري حساب تنظیم صورت

حساب، بدهی خود را  مؤسسات بیمه واگذارنده و بیمه مرکزي موظفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت صورت -4ماده  

تسویه نمایند. در غیر این صورت کارمزدهاي بیمه اتکایی اجباري مصوب قطعیت نخواهد یافت و هر ماه تأخیر در تسویه 
رنده به ترتیب موجب افزایش یا کاهش کارمزدهاي مصوب به میزان دو درصد بدهی از سوي بیمه مرکزي یا مؤسسات واگذا

  حساب خواهد بود. مانده صورت

نامه، مبلغ  بیمه تقسیط شده باشد مؤسسه بیمه موظف است اطالعات مربوط از قبیل شماره بیمه چنانچه حق -1تبصره

ل نموده و سهم این سازمان از هر یک از اقساط بیمه، تاریخ سررسید و مبلغ هر قسط را به بیمه مرکزي ارسا کل حق
صورت عدم ارسال   بیمه را تا یک هفته پس از وصول و حداکثر تا پانزده روز پس از سررسید پرداخت کند. در حق 

 هاي موضوع صورتحساب نقدي محسوب خواهد شد. نامه هاي اقساطی، کلیه بیمه نامه اطالعات بیمه

شود و این گونه موارد پس از  حساب نمی رصد بدهی موجب عدم پرداخت مانده صورتاختالف حساب تا ده د -2تبصره

 گردد. می ماهانه منظور  حساب  قطعیت در اولین صورت

۳۸۳  

 



 افزایش یا کاهش مندرج در این ماده در محاسبات مشارکت در منافع منظور نخواهد شد. -3تبصره

این ماده بدهی خود را پرداخت نموده و یا براي تسویه با بیمه در مواقعی که مؤسسات بیمه پس از اعمال مفاد  -4تبصره

تواند تمام یا قسمتی از وجوه حاصل از اعمال این ماده را برگشت دهد و یا  می مرکزي به تفاهم رسیده باشند بیمه مرکزي 
 مهلت را تمدید نماید.

هرگاه مؤسسه  اسرع وقت به اطالع بیمه مرکزي برسانند. مؤسسات بیمه باید کلیه خسارات بیش از دو میلیارد ریال را در -5ماده  

تواند، از بیمه مرکزي درخواست کند که سهم خود در  می اي ناگزیر به پرداخت خسارتی بیش از پنج میلیارد ریال شود  بیمه
از مؤسسه مرکزي پس از کسر مطالبات خود  خسارت فوق را قبل از انقضاي یک ماه پرداخت نماید. در این صورت بیمه 

 .بیمه متقاضی، سهم خود در خسارت را حداکثر ظرف یک هفته پرداخت خواهد کرد

هایی که  نامه موظفند ضمن ارسال اطالعات مربوط به بیمه  صنعتی -  آزاد تجاري  مؤسسات بیمه سرزمین اصلی و مناطق -6ماده 

با تعهدات/سرمایه آنها بیش از مبالغ ذیل،   نامه ور بیمهنسبت به مازاد سهمیه بیمه اتکایی اجباري، واگذاري دارند قبل از صد
تواند از قبول تمام یا قسمتی  صورت بیمه مرکزي می موافقت بیمه مرکزي را در مورد نرخ و شرایط جلب نمایند. در غیراین

هد مؤسسه نامه خودداري کند و عدم قبول خسارت توسط بیمه مرکزي در تع از سهم خود از خسارت مربوط به آن بیمه
 گذار و افراد ذینفع در بیمه تأثیري نخواهد داشت. نامه در مقابل بیمه بیمه صادرکننده بیمه

 میلیارد ریال. 2500سوزي، مهندسی و نفت، گاز و پتروشیمی: با سرمایه/ تعهد بیش از  هاي آتش نامه بیمه      -

 میلیارد ریال براي هر ناوگان. 1000براي هر کشتی و  میلیارد ریال 200هاي کشتی: با تعهد بیش از  نامه بیمه      -

میلیارد  180میلیارد ریال براي هر هواپیما و  40هاي هواپیما: با مجموع تعهدات بدنه و مسئولیت بیش از   نامه بیمه      -
 ریال براي هر ناوگان هواپیمایی.

 ال براي هر حمل.میلیارد ری 300هاي باربري: با سرمایه بیش از  نامه بیمه      -

هاي بیمه اعالم  تواند مبالغ مندرج در این ماده را تغییر دهد و مراتب را به شرکت بیمه مرکزي حسب مورد می -تبصره

 نماید.

گذاران و یا  بیمه ماهانه براي هر مورد بر اساس مبالغ خسارات پرداخت شده به  هاي  حساب خسارت مندرج در صورت -7ماده  

هاي متعارف مربوط به خسارت از قبیل  تواند هزینه می شود. مؤسسه بیمه واگذارنده  آنها احتساب میصاحبان حقوق 
الوکاله طبق تعرفه مربوط و هزینه داوري را نیز جداگانه اعالم و به حساب  الزحمه کارشناسان، هزینه دادرسی، حق حق

هاي خسارات  اعات اداري به امر رسیدگی پروندهخسارت منظور کند ولی احتساب حقوق و مزایاي کارمندانی که در س
  اشتغال دارند به حساب خسارت ممنوع است.

۳۸٤  

 



  .تواند بر امر رسیدگی به پرونده خسارت و برآورد میزان آن نظارت نماید بیمه مرکزي می -8ماده 

به بیمه مرکزي اعالم نکند و یا ده  1نامه را طبق ماده  بیمه هاي ماهانه، صدور یک یا چند  در صورت هرگاه مؤسسه بیمه  -9ماده 

هاي ماهانه خودداري کند کارمزد واگذاري بیمه اتکایی اجباري این  روز پس از اخطار بیمه مرکزي از ارسال صورت
  ها فقط به میزان ده درصد آن قابل پرداخت خواهد بود. نامه بیمه

نامه، کلیه هفتادوپنج درصد مازاد سهمیه اتکایی اجباري را در تعهد  بیمه هایی که مؤسسه بیمه صادرکننده  در مورد بیمه -10ماده  

 شود: دارد نرخ کارمزد اتکایی قابل پرداخت به شرح زیر تعیین می می نگه  خود

 ردیف هاي بیمه  رشته درصد 

 1   سوزي و خطرات تابعه آن بیمه آتش 27
 2 بیمه باربري کاال  27

 3   و گروهیبیمه حوادث اعم از انفرادي  5/24
 4   بیمه حوادث رانندگان و سرنشینان اتومبیل بیمه شده 22

 5  بیمه حوادث تکمیلی عمر انفرادي 5/24
 6   بیمه درمانی اعم از انفرادي و جمعی 15

 )بیمه اتومبیل (بدنه  22
                                                           

7 

 8  بیمه دام و طیور 17

7 
بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص 

 ثالث 
9 

 10  هاي مدنی مربوط به آن بیمه وسائط نقلیه آبی و مسئولیت  12

 11 هاي مدنی مربوط به آن  بیمه هواپیما و مسئولیت 12

 12                    مسئولیت مدنی عمومی  هاي بیمه 22

 13   اي هاي مدنی حرفه مسئولیت  هاي بیمه 17

 14 المللی هاي حمل و نقل بین مسئولیت  هاي بیمه 12

 15 هاي مهندسی  بیمه 17

 16   بیمه پول در صندوق و در حین حمل 17

 17                        بیمه صداقت و امانت کارمندان 17

 18                                     )النفع (به صورت بیمه مستقل بیمه عدم 17

 19                نفت، گاز و پتروشیمی بیمه  8

 20                      )بیمه دزدي با شکست حرز (به صورت بیمه مستقل  17

 21                              )بیمه شکست شیشه (به صورت بیمه مستقل  27

۳۸٥  

 



 22 هاي اعتباري بیمه 7

 23 و نقل داخلی  مسئولیت متصدیان حمل  بیمه 15

  
 هاي مهندسی مربوط به موارد زیر است: بیمه -1تبصره

آالت  آالت، تجهیزات الکترونیک، ماشین کاري، نصب و شکست ماشین هاي تمام خطر مقاطعه بیمه
آالت، فساد کاال در  ماشینجامع پروژه، بیمه جامع   پیمانکاري، عیوب اساسی و پنهان ساختمان، بیمه

 هاي تکمیل شده. سردخانه و سازه

 بیمه نفت، گاز و پتروشیمی مربوط به موارد زیر است: -2تبصره

ها،  عملیات مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و گاز (شامل چاه :Onshore )بخش خشکی(ساحلی )الف

هاي گاز، توسعه  هاي نفت، پاالیشگاه وسعه پاالیشگاههاي نفت، ت ، پاالیشگاه)هاي حفاري تأسیسات، عملیات و دستگاه
برداري، ساخت و نصب تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی،  هاي گاز، تأسیسات پتروشیمی در حال بهره پاالیشگاه
 برداري. هاي تولید روغن موتور، مخازن نفت و خطوط لوله در حال بهره کارخانه

ها،  و گاز (شامل چاه ت مربوط به اکتشاف و استخراج نفتعملیا :Offshore )بخش دریایی(فراساحلی )ب

ها و ... Deckها،  ، ساخت سکوهاي حفاري دریایی، بارگذاري جکت)هاي حفاري دریایی تأسیسات، عملیات و دستگاه
و حمل و استقرار آنها در محل نصب در دریا جهت ساخت سکوهاي حفاري دریایی، بازسازي  Bargeبر روي 

گذاري در دریا و خطوط لوله در حال  برداري، لوله سکوهاي حفاري دریایی، سکوهاي حفاري دریایی در حال بهره
 دریا. برداري در دریا و سایر موارد مرتبط با عملیات اکتشاف و استخراج نفت و گاز در بهره

نامه نسبت به مازاد سهمیه بیمه اتکایی اجباري، واگذاري اتکایی  بیمه هایی که مؤسسه بیمه صادرکننده  در مورد بیمه -11ماده  
آورد.  می دهد نرخ کارمزد قابل پرداخت معادل هفتاد و پنج درصد نرخ کارمزدي است که در این واگذاري اتکایی به دست  می انجام 

 نخواهد بود. 10ي قابل پرداخت، بیش از مقادیر مندرج در جدول ماده در هر حال، کارمزد اتکایی اجبار

هاي اتکایی   درصد منافع بیمه مرکزي از مجموع بیمه 15هر مؤسسه بیمه معادل  )کارمزد منافع (مشارکت در سود -12ماده 

 نامه مؤسسه بیمه خواهد بود. اجباري موضوع این آیین

نامه و سایر مصوبات شوراي عالی بیمه یا در  اتکایی اجباري و نرخ کارمزد منافع در این آییندر مواردي که نرخ کارمزد  -13ماده   

 مرکزي با توجه به موارد مشابه نرخ کارمزد و کارمزد منافع را تعیین خواهد نمود. مجوز عرضه بیمه، تعیین نشده است بیمه

اري هر یک از مؤسسات بیمه که پس از پایان هر سال مالی هاي اتکایی اجب از واگذاري بیمه  منافع بیمه مرکزي -14ماده  

  به شرح زیر: )پس از کسر جمع اقالم مندرج در بند (ب )محاسبه خواهد شد عبارتست از جمع اقالم مندرج در بند (الف 

 :الف

۳۸٦  

 



 بیمه براي خطرات جاري نقل از سال مالی قبل.  حق ذخیره  -1

 ذخیره خسارات معوق نقل از سال مالی قبل.  -2

 هاي اتکایی اجباري سال مالی مورد عمل. بیمه بیمه حق  -3

 : ب 

 کارمزدهاي اتکایی اجباري سال مالی مورد عمل.  -1

 خسارات پرداختی سال مالی مورد عمل.  -2

   بیمه براي خطرات جاري در آخر سال مالی مورد عمل. حق ذخیره  -3

 سارات معوق در آخر سال مالی مورد عمل. ذخیره خ -4

 هاي اداري.  هاي اتکایی اجباري بابت هزینه بیمه بیمه حق پنج درصد  -5

 هاي قبل.  زیان سال -6

هاي اتکایی اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوري زمینـی در مقابـل شـخص     پنج درصد حق بیمه بیمه -7
 مین خسارتهاي بدنی ثالث به عنوان سهم صندوق تأ

 سایر عوارض قانونی. -8

نامه ذخایر فنی مصوب مجمع عمومی بیمه مرکزي و  بیمه براي خطرات جاري طبق آیین حق ذخیره  -1تبصره

 شود. هاي آن محاسبه می مکمل

واگذاري به  هاي اتکایی اجباري بیمه بیمه حق هاي اتکایی اجباري سال مالی مورد عمل عبارتست از  بیمه حق  -2تبصره 

 هاي برگشتی مربوط. بیمه حق هاي اضافی مربوط منهاي  بیمه حق اضافه 

هاي کارشناسی  خسارت پرداختی سال مالی مورد عمل عبارتست از سهم بیمه مرکزي در خسارات و هزینه -3تبصره 

 هاي خسارات. مرکزي از خالص بازیافتی پرداخت شده توسط مؤسسه بیمه پس از کسر سهم بیمه

درصد تا  70بین  )هاي غیرزندگی (به جز شخص ثالث چنانچه ضریب خسارت ساالنه مؤسسه بیمه در هر یک از رشته -15ماده  

درصد کارمزد مصوب و چنانچه ضریب خسارت هر رشته  80درصد باشد کارمزد بیمه اتکایی اجباري آن رشته معادل  85
  درصد کارمزد مصوب خواهد بود. 60آن معادل درصد باشد کارمزد بیمه اتکایی اجباري  85بیشتر از 
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درصد باشد کارمزد بیمه  100  درصد تا 90چنانچه ضریب خسارت ساالنه رشته شخص ثالث در هر مؤسسه بیمه بین  -16ماده 

درصد  100درصد کارمزد مصوب و چنانچه ضریب خسارت ساالنه این رشته بیشتر از 90اتکائی اجباري این رشته معادل
 درصد کارمزد مصوب خواهد بود. 80باشد کارمزد بیمه اتکائی اجباري آن معادل 

هاي اتکایی  و بر اساس آمار عملکرد بیمه نامه ذخایر فنی بیمه مرکزي  ضریب خسارت طبق فرمول مندرج در آیین -17ماده  

 .اجباري محاسبه خواهد شد

به بیمه مرکزي  1391هاي معوق ناشی از عملیات اتکایی اجباري خود را تا پایان سال  مؤسسات بیمه موظفند بدهی -18ماده  

در غیر این صورت بیمه   بپردازند مگر آن که در خصوص پرداخت، موافقت بیمه مرکزي را به نحو دیگري جلب نمایند.
هاي مصوب  درصد کارمزد 75اتکایی اجباري را بر اساس هاي بیمه  حساب صورت 1/1/1392تواند از تاریخ  مرکزي می

  شوراي عالی بیمه تهیه و در محاسبات منظور نماید. 

نامه توسط هر یک از مؤسسات بیمه، با تأیید هیئت عامل  تواند در صورت عدم اجراي مفاد این آیین بیمه مرکزي می -19ماده  

 یک یا چند مورد از اقدامات ذیل را اعمال نماید:

 تذکر کتبی به مؤسسه بیمه.    -1

 عدم پرداخت تمام یا قسمتی از کارمزد و یا کارمزد منافع به تشخیص بیمه مرکزي     -2

بینی شده در قوانین و مقررات مربوطه از قبیل سلب صالحیت، تعلیق فعالیت شرکت بیمه  انجام سایر اقدامات پیش -3
 اي معین و ...در یک یا چند رشته بیمه

هاي  و مکمل 30و 16، 14، 7،  5، 1هاي شماره  نامه االجرا است و جایگزین آیین الزم 01/07/1391نامه از تاریخ  این آیین -20ماده 

نامه با سایر  شوراي عالی بیمه خواهد بود. در مواردي که مفاد این آیین 13/11/76و  16/12/78هاي مورخ  آنها و مصوبه
 نامه حاضر مالك عمل خواهد بود االجرا شدن تعارض داشته باشد آیین الی بیمه از تاریخ الزمع هاي مصوب شوراي نامه آیین

 

 

 

 77آیین نامه شماره 

 نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوري اسالمی ایران و تعرفه مربوط به آن شرایط عمومی بیمه
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نامه اجرایی  آیین 13العمل موضوع ماده  گري و دستور قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17عالی بیمه در اجراي ماده  شوراي
شرایط « 30/8/1391قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، در جلسه مورخ  91ماده 

ماده به شرح ذیل  7را مشتمل بر » المی ایراننامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوري اس عمومی بیمه
 تصویب نمود:

 کلیات  -1ماده  

 تعاریف )الف
نامه  هاي بیمه داراي مجوز فعالیت در این رشته از بیمه مرکزي که مشخصات آن در این بیمه هر یک از شرکت گر: بیمه -1

غیرپزشکی و سایر خدمات تحت پوشش را هاي پزشکی و  بیمه، جبران هزینه درج گردیده است و در ازاي دریافت حق
 گیرد. نامه بر عهده می طبق شرایط مقرر در این بیمه

نامه  شود و احتمال تحقق خطرات و خدمات مشمول این بیمه تبعه خارجی که به صورت قانونی وارد ایران میشده:  بیمه -2
بیمه  مه ذکر شده و متعهد به پرداخت حقنا نامه شده و مشخصات نامبرده در این بیمه براي وي موجب انعقاد بیمه

 باشد. می
گر منوط به پرداخت  پردازد و انجام تعهدات بیمه گر می شده در مقابل تعهدات بیمه وجهی است که بیمهحق بیمه:  -3

 باشد. نامه توافق شده، می بیمه به نحوي که در بیمه حق
هاي پزشکی و غیرپزشکی و ارائه سایر خدمات به اتباع خارجی در مدت اقامت در ایران  جبران هزینهموضوع بیمه:  -4

 نامه.  طبق شرایط بیمه
شده روي داده و موجب وارد آمدن صدمه  هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمهحادثه:  -5

 بدنی به بیمه شده گردد.
شده در طی مدت  واسطه یک عامل قهري، ناگهانی و خارج از اراده و کنترل بیمه آسیب بدنی است که به :صدمات بدنی -6

 نامه پدید آمده باشد.  بیمه
شده را از ادامه سفر در مدت بیمه  صدمات یا بیماري است که بنا به نظر پزشک معالج، بیمهصدمات یا بیماري حاد:  -7

 رگ وي همراه باشد. باز داشته و یا اینکه با خطر م
شده به ایران بوده و  بینی که ابتال به آن یا آغاز و منشاء آن پس از ورود بیمه عارضه ناگهانی و غیرقابل پیشبیماري:  -8

 شده یا نماینده وي شود. موجب درخواست امداد از طرف بیمه
ن اجباري به منظور جلوگیري از عبارت است از انجام عملیات ایزوله و محدود کردقرنطینه اجباري پزشکی:  -9

 فراگیرشدن یک بیماري. 
 شده معرفی شود. شامل پدر، مادر، فرزندان، همسر، برادران، خواهران و هر فرد دیگري که توسط بیمه بستگان: -10
بلغ درصد م 10نامه معادل  هاي پزشکی غیربستري است که میزان آن در این بیمه شده از هزینه سهم بیمه فرانشیز: -11

 باشد. هاي پزشکی می هزینه
 باشد. این قرارداد طبق مقررات جمهوري اسالمی ایران معتبر می )ب
روز متوالی خواهد بود که شروع آن از  92نامه و حداکثر  نامه براساس مدت مندرج در بیمه پوشش این بیمهمدت بیمه:  )ج

نامه به خاطر آن  نامه پس از اتمام سفري که بیمه باشد. این بیمه شده به کشور جمهوري اسالمی ایران می تاریخ ورود بیمه
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. گردد شده از مرزهاي قانونی کشور هرکدام که زودتر حادث شود، از درجه اعتبار ساقط می ابتیاع گردیده و یا خروج بیمه
اي از زمان مندرج در  نامه اقدام نماید پوشش بیمه شده پس از ورود به ایران نسبت به خرید بیمه در مواردي که بیمه

 نامه شروع خواهد شد. بیمه

 گر  تعهدات بیمه -2ماده 

قرنطینه  نامه، دچار بیماري یا صدمات بدنی ناشی از حادثه شود و یا شده در مدت اعتبار این بیمه در صورتی که بیمه
 هاي مرتبط با آن را پرداخت نماید. گر موظف است خدمات زیر را سازماندهی و هزینه بیمه  اجباري پزشکی ضروري گردد،

 انتقال  )الف 
 ترین بیمارستان یا مراکز درمانی مجهز در کمترین زمان ممکن. شده به نزدیک پذیرش و انتقال بیمه     -1
 د ضروري با نظر پزشک معالج به مراکز درمانی مجهزتر در اسرع وقت.شده در موار انتقال بیمه    -2
گر در صورتی که  شده به کشور متبوع خویش بر اساس نظر پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه بازگرداندن بیمه  -3

 شده مانع از بازگشت وي به صورت یک مسافر معمولی باشد. پس از درمان در محل، شرایط جسمی بیمه
محل اقامت وي در کشور   ترین فرودگاه شده براي انتقال جسد به نزدیک انجام اقدامات الزم در صورت فوت بیمه    -4

 متبوع.
شده به کشور متبوع  شده و یک نفر از بستگان بیمه سال بیمه 15انجام اقدامات الزم جهت بازگرداندن افراد همراه زیر   -5

اي که در ابتداي سفر مورد استفاده  امه سفر با وسیله نقلیه شخصی و یا وسیله نقلیهشده توانایی اد در صورتی که بیمه
 قرار گرفته را نداشته باشد.

شده به ایران در صورتی که  شده از کشور محل اقامت بیمه انجام اقدامات الزم براي انتقال یکی از بستگان بیمه   -6
نامه، در بیمارستان بستري شود و بر اساس نظر پزشک معالج به  مهشده به علت حادثه یا بیماري مشمول این بی بیمه

 همراه نیاز داشته باشد.
 ها  پرداخت هزینه )ب

نامه  تسعیر ارز مندرج در بیمه  یورو و یا معادل ریالی آن براساس نرخ 10ر000هاي پزشکی و بستري تا سقف  هزینه  -1
هاي پزشکی  (پس از کسر فرانشیز هزینه  درمان در مدت پوشش با استناد به گواهی پزشکی مبنی بر نیاز فوري به

 ، به شرح زیر پرداخت خواهد شد:)غیربستري
هاي  هاي دارویی، جراحی هاي پزشکی شامل ویزیت اولیه و خدمات تصویربرداري و آزمایشگاهی، هزینه هزینه  -1-1

 سرپایی، فیزیوتراپی و انتقال مصدومان و بیماران به مراکز پزشکی مربوطه ناشی از حوادث.
 6(با بیش از  Day Careهاي پزشکی ناشی از بستري و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود  هزینه  -1-2

 .)ساعت بستري
 هاي غیرپزشکی به شرح زیر پرداخت خواهد شد: هزینه    -2

المللی محل  بین  شده متوفی به نزدیکترین فرودگاه بیمه  هاي متعارف مربوط به تهیه تابوت و انتقال جسد هزینه  -2-1
گر  هاي برگزاري مراسم تشییع و تدفین در تعهد بیمه اقامت وي در کشور مبداء یا محل اقامت (هزینه

 .)باشد نمی
اس نامه، در بیمارستان بستري شود و بر اس شده به علت حادثه یا بیماري مشمول این بیمه در صورتی که بیمه  -2-2

هاي متعارف رفت و برگشت  گر به همراه نیاز داشته باشد، هزینه نظر پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه
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شده به محل بستري و نیز مخارج اقامت وي در ایران  شده از کشور محل اقامت بیمه یکی از بستگان بیمه
 روز پرداخت خواهد شد. 20حداکثر تا 

شده به دلیل صدمات یا بیماري حاد پزشکی در صورتی که نتواند از  هزینه متعارف بازگشت غیرمنتظره بیمه  -2-3
 بلیط برگشت استفاده نماید. 

شده و یک نفر از بستگان وي به کشور مبدا یا  سال بیمه 15هاي متعارف جهت بازگرداندن افراد همراه زیر  هزینه  -2-4
اي که در ابتداي سفر مورد  نایی به سفر با وسیله نقلیه شخصی و یا وسیله نقلیهمحل اقامت در صورت عدم توا

 استفاده قرار گرفته است.
ها محدود به معالجه دندان درد، درمان عفونت و  یورو. این هزینه 200هاي فوریتی دندانپزشکی تا سقف  هزینه  -2-5

 باشد. کشیدن دندان می
ارك مهم مسافرتی نظیر گذرنامه، گواهینامه رانندگی و یا مدارك کنسولی در هاي الزم جهت تهیه مد هزینه  -2-6

 یورو. 200شدن مدارك مربوطه تا سقف  صورت گم
یورو در دعاوي که در طی مدت اقامت در ایران علیه بیمه  250  هاي مربوط به معاضدت قضایی تا سقف هزینه  -2-7

 شده دادخواست مطرح شود. 
 راهنمایی پزشکی )ج

ها و دیگر  ها، مراکز جراحی محدود، داروخانه شده از قبیل نشانی بیمارستان گر موظف است اطالعات مورد نیاز بیمه یمهب
به دو زبان   هاي الزم را راهنمایی  مراکز تخصصی جهت بیماران و مصدومان را در اختیار وي قرار داده و سایر اطالعات و

 فارسی و انگلیسی ارائه نماید.
 خت خسارتپردا )د

 روز پس از دریافت مدارك مورد نیاز خسارت را به ذینفع پرداخت نماید. 5گر موظف است حداکثر ظرف مدت  بیمه
 شده در صورت گم شدن مدارك راهنمایی بیمه )هـ

شده  بیمههاي الزم را به  شدن مدارك مهم مسافرتی از جمله گذرنامه و ویزا راهنمایی در صورت گم  گر موظف است بیمه 
 ارایه نماید.

 استثنائات -3ماده 

 باشند: گر نمی هاي ناشی از موارد زیر مشمول تعهدات بیمه ها و خسارت هزینه
شده قبالً از آن آگاهی داشته و قبل  دار و یا عوارضی که بیمه دار، ابتالي مجدد به بیماري مزمن یا ادامه بیماري سابقه  -1

 شود. باشد. دوران نقاهت جزئی از دوران بیماري محسوب می اي براي آن تحت درمان بوده یا می از شروع پوشش بیمه
 .)شده یا نشده  ، عملیات تروریستی و خصمانه (اعم از اعالمجنگ، تجاوز نظامی، اقدام دشمن خارجی    -2
 خودکشی، صدمات عمدي وارده به خود، مباشرت، مشارکت یا معاونت در عمل مجرمانه.    -3
سواري و هر نوع مسابقه یا نمایش با وسایل موتوري و شرکت در  دوانی، مسابقه دوچرخه شرکت در مسابقه اسب  -4

، هوانوردي و هرگونه پرواز، غارنوردي، غواصی، )اي نوردي (صعود حرفه اي نظیر کوه رزشی حرفهتمرینات و مسابقات و
هاي زمستانی یا تمرین به منظور شرکت در مسابقات رسمی و یا نمایش و یا هرگونه ورزش و تفریحی که بطور  ورزش

 شود. معمول و معقول خطرناك تلقی می
 اي. آلودگی ناشی از تشعشعات هسته    -5
 زایمان در خالل سه ماه مانده به موعد زایمان و سقط جنین اختیاري.    -6
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استثناي داروهایی که با  گردان به  هاي روان آثار جزئی و یا کلی ناشی از مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی و دارو  -7
 تجویز پزشک ذیصالح مصرف شده باشد.

 شود. شده که طبق قانون به عنوان حوادث شغلی و کار قلمداد می هاي شغلی بیمه ریسک    -8
 هاي ناشی از آن. اختالالت مادرزادي و بیماري     -9
 پیشگیري یا واکسیناسیون.    -10
 عوارض ناشی از فیزیوتراپی.     -11
 هاي آب معدنی. ریق چشمهانرژي درمانی آفتاب درمانی و درمان به منظور زیبایی، معالجه از ط    -12
 عوارض ناشی از بیماري هاي روانی و جنون.   -13

 شده وظایف بیمه -4ماده 

 شده یا نماینده وي موظف است: در صورت نیاز به خدمات، بیمه
گر در ایران تماس گرفته و  روزي بیمه ترین مرکز پاسخگویی و راهنماي شبانه  در اولین فرصت ممکن با نزدیک -1

 زیر را اعالم نماید: اطالعات
 نامه مسافرتی، شماره گذرنامه. شده، شماره و تاریخ اعتبار بیمه نام کامل بیمه -1-1
 نشانی محل اقامت در ایران و شماره تماس. -1-2
 شرح مختصر حادثه، بیماري و نوع کمک مورد درخواست. -1-3

 گر اعالم نماید. روز از زمان بستري شدن و قبل از ترخیص موضوع را به بیمه 5در موارد بستري حداکثر ظرف مدت  -2
 مشکل و نامقدور سازد خودداري نماید.  )گر را علیه مسئول حادثه ( در صورت وجود از هر عملی که اقدام بیمه -3
گر تهیه و در اختیار  بیمه کلیه مدارك و مستندات الزم براي بازیافت خسارت از منابع مربوطه را در صورت درخواست -4

 وي قرار دهد.

 داوري به ارجاع -5ماده 

طرفین قرارداد باید اختالف خود را تا حد امکان از طریق مذاکره حل و فصل کنند. اگر اختالف از طریق مذاکره حل و 
انتخاب روش داوري، توانند از طریق داوري یا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل کنند. در صورت  فصل نشد، می

الطرفین را انتخاب کنند. در صورت عدم توافق براي انتخاب داور  توانند یک نفر داور مرضی طرفین قرارداد می
نماید. داوران منتخب، داور  الطرفین هر یک از طرفین داور انتخابی خود را به صورت کتبی به طرف دیگر معرفی می مرضی

کنند. در صورتیکه  به موضوع اختالف با اکثریت آراء اقدام به صدور راي داوري میسومی را انتخاب و پس از رسیدگی 
داوران منتخب براي انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر یک از طرفین قرارداد می تواند تعیین داور سوم را از دادگاه 

الزحمه داور سوم به تساوي تقسیم  و حق پردازد الزحمه داور انتخابی خود را می صالح خواستار شود. هر یک از طرفین حق
 شود. می

 مهلت اقامه دعوا -6ماده 

نامه و  نامه باید حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ بطالن، فسخ و یا انقضاي مدت بیمه هر گونه ادعاي ناشی از این بیمه
نامه  کور ادعاي ناشی از این بیمهدر صورت وقوع حوادث تحت پوشش، از تاریخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از دو سال مذ
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نامه رسمی قطع شود. در صورت قطع  تواند یک دفعه توسط هر یک از طرفین با اظهار مسموع نخواهد بود. مرور زمان می
 شدن مرور زمان، مدت باقیمانده مرور زمان یک سال اضافه خواهد شد.

 سایر شرایط -7ماده 

نامه را  بیمه، بیمه شده با کسر یک یورو از مبلغ حق وادید به درخواست بیمهگر موظف است در صورت عدم صدور ر بیمه -1
 بیمه را بازپرداخت نماید. ابطال و باقیمانده حق

شده پس از انقضاي مدت روادید با  گر موظف است در صورت صدور روادید و عدم انجام سفر به درخواست بیمه بیمه -2
 بیمه باقیمانده را بازپرداخت نماید. مه را ابطال و حقنا بیمه، بیمه کسر یک یورو از مبلغ حق

 ماه از تاریخ صدور خواهد بود. 6نامه حداکثر  مهلت درخواست ابطال بیمه    -3
  

 نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوري اسالمی ایران  بیمه بیمه تعرفه حق

 باري آنو کارمزد نمایندگان موسسات بیمه و کارمزد اتکایی اج

بیمه تعرفه حق« 30/08/1391گري، در جلسه مورخ قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17عالی بیمه در اجراي ماده شوراي
نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوري اسالمی ایران و کارمزد نمایندگان موسسات بیمه و کارمزد بیمه

 ذیل تصویب نمود:را به شرح » اتکایی اجباري آن

بیمه در یک سفر هر مسافر عازم به ایران از کلیه مناطق جهان بر اساس یورو و مدت اقامت و سن به شرح جدول حداکثر حق -الف
 گردد:زیر تعیین می

  
 12تا  مدت سفر به روز

 سال

 65تا  12
 سال

سال به  80 سال 80تا  70 سال 70تا  65
 باال

1-7 2
/5 

5 7/5 10 20 

8-15 5 10 15 20 40 

16-31 6 12 18 24 48 

32-45 1
0/5 

21 31/5 42 84 

46-62 1
2/5 

25 37/5 50 100 

63-92 1
5 

30 45 60 120 
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 10نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوري اسالمی ایران حداکثر اي براي بیمهکارمزد نمایندگان موسسات بیمه -ب
 درصد خواهد بود.

 شوددرصد تعیین می 12نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوري اسالمی ایران کارمزد اتکایی اجباري براي بیمه -ج
 

 

 

 

 78آیین نامه شماره 

 آیین نامه اکچوئر رسمی بیمه

 

قانون برنامه پنجساله  114گري و به استناد ماده  قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17عالی بیمه در اجراي ماده  شوراي
 3ماده و  19را مشتمل بر » نامه اکچوئر رسمی بیمه آیین« 28/09/1391پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران، در جلسه مورخ 

 تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:

 فصل اول: تعاریف

داشـته باشـند، بـا ایـن تعـاریف اسـتفاده        نظر از هر مفهوم دیگـري کـه   نامه صرف واژگان و اصطالحات مذکور در این آیین -1ماده 

 اند:  شده

 بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران بیمه مرکزي:     -1

نامـه توسـط    مجوزي است که در صورت درخواست متقاضی و پس از احراز شرایط این آیـین  پروانه فعالیت اکچوئري: -2

 شود. بیمه مرکزي صادر می

نامه بـه تاییـد    شخص حقیقی یا حقوقی است که پروانه فعالیت اکچوئري وي طبق مفاد این آیین اکچوئر رسمی بیمه: -3

 رسد. بیمه مرکزي می

 فصل دوم: شرایط دریافت پروانه فعالیت اکچوئري
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 اشخاص حقیقی براي دریافت پروانه فعالیت اکچوئري باید واجد شرایط زیر باشند: -2ماده 

 المی ایران تابعیت دولت جمهوري اس     -1

 عدم اعتیاد به مواد مخدر    -2

 و یا ارایه کارت معافیت دائم براي آقایان انجام خدمت وظیفه عمومی     -3

 سال سن 25دارا بودن حداقل     -4

 فقدان سوء پیشینه کیفري موثر     -5

 بیمه مرکزي به شرح زیر: دارا بودن یکی از مدارك تحصیلی زیر و سابقه کار مرتبط با اکچوئري به تشخیص    -6

 سال سابقه کار  4و حداقل  )مدرك کارشناسی ارشد آمار بیمه (اکچوئري -الف

سـال   6هاي مرتبط شامل آمار، ریاضی، بیمه، اقتصاد و مدیریت مالی و حـداقل   مدرك کارشناسی ارشد سایر رشته -ب
 سابقه کار 

 سال سابقه کار  4المللی مورد تایید بیمه مرکزي و حداقل  اي بین اي در زمینه اکچوئري از مراجع حرفه مدرك حرفه -ج

 بیمه که توسط بیمه مرکزي برگزار خواهد شد. هاي تخصصی کتبی و شفاهی اکچوئر رسمی  موفقیت در آزمون    -7

 ید پروانه فعالیت اکچوئري حقیقی داشته باشند.متقاضیان تاسیس مؤسسه اکچوئري رسمی بیمه با -3ماده 

 اکچوئري رسمی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد: یک مؤسسه  -4ماده 

 باشد. نفر تعداد اعضا یا شرکاء نباید کمتر از سه     -1

 طبق مقررات مربوط ثبت شود. "مؤسسه غیرتجاري"در قالب     -2

 قید شود. مؤسسه نام در "اکچوئري رسمی بیمه مؤسسه "عبارت     -3

 باشد.   رسیده مرکزي  بیمه به تایید اساسنامه مؤسسه قبل از ثبت    -4

 باشد. هاي مرتبط مؤسسه، انجام عملیات اکچوئري و فعالیت فعالیت موضوع    -5
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 مؤسسـه خـود   هـاي  فعالیـت  مؤسسه بیمه طـرف قـرارداد نسـبت بـه     مدیران مؤسسه اکچوئري رسمی بیمه در مقابل -1تبصره 

 تضامنی دارند. مسئولیت

ثبت هرگونه تغییرات بعدي در اساسنامه یا اعضاء یا شرکاء مؤسسه اکچوئري رسمی بیمـه کـه بـه ثبـت رسـیده باشـد        -2تبصره 

 موکول به ارایه موافقت قبلی بیمه مرکزي است.

فـت پروانـه فعالیـت اکچـوئري بایـد      اکچـوئري رسـمی بیمـه، هنگـام دریا     اشخاص حقیقی و متقاضیان تاسیس مؤسسـه   -5ماده 

 نماید تودیع نمایند. هاي الزم را بر اساس ضوابطی که بیمه مرکزي مشخص می تضمین

اي اکچوئر رسمی  بیمه مرکزي پس از فراهم شدن بسترهاي قانونی الزم، صدور پروانه فعالیت و تدوین استانداردهاي حرفه -6ماده 

 گذار خواهد نمود.وا اي مربوط بیمه را به نهادهاي حرفه

 فصل سوم: وظایف و تعهدات اکچوئر رسمی بیمه

خـود مشـتمل بـر ارزیـابی و اظهـارنظر پیرامـون وضـعیت          اکچوئر رسمی بیمه موظف است حداقل سالی یک بار گزارش -7ماده 

 بیمه مرکزي ارائه نماید: را در محورهاي زیر تهیه و حسب مورد به مؤسسه بیمه و مؤسسه بیمه

 هاي زندگی و غیرزندگی و فنی بودن آنها. بیمه در انواع بیمه گذاري و نحوه تعیین حق بانی نرخم     -1

 گیري و کفایت آن. ذخیره  نحوه    -2

 نسبت توانگري مالی و صحت آن. محاسبه  نحوه     -3

 هاي اتکایی. نحوه پذیرش و نگهداري ریسک و کفایت پوشش    -4

 ها. گذاري مؤسسه بیمه از جمله ریسک سرمایههاي  نحوه مدیریت ریسک    -5

 هاي زندگی و صحت آن. گذاران بیمه گذاران به ویژه بیمه نحوه محاسبه و توزیع مشارکت در منافع بیمه    -6

کنـد و   اي که بیمه مرکزي ابالغ می هاي خود را در چهارچوب استانداردهاي حرفه اکچوئر رسمی بیمه موظف است گزارش -8ماده 

 هاي مالی مؤسسه بیمه تهیه نماید. وجه به صورتبا ت

تواند به تعهدات خـود عمـل نمایـد و ادامـه      هاي اکچوئر رسمی بیمه نشان دهد که مؤسسه بیمه نمی در صورتیکه بررسی -9ماده 

اصـله بـه مؤسسـه    است موضوع را بالف باشد، موظف  گذاران و صاحبان حقوق آنها می شدگان، بیمه فعالیت مؤسسه بیمه به زیان بیمه
 بیمه و بیمه مرکزي اعالم نماید. 
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بیمه مرکزي با توجه به گزارش اکچوئر در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اقدامات اصالحی را به مؤسسـه بیمـه ابـالغ     -10ماده 

 نماید و مؤسسه بیمه موظف است طبق نظر بیمه مرکزي اصالحات الزم را اعمال نماید.  می

هـاي   رسمی بیمه موظف است جز به حکم قانون، از افشاي اطالعـاتی کــه بـراي انجـام وظـایف و تهیـه گـزارش        اکچوئر -11ماده 

 صورت مشمول مقررات مربوط خواهد بود. نماید خودداري کند. در غیر این اکچوئري دریافت می

نمایـد، مسـئول    و ارایه می نامه تهیه هاي اکچوئري که طبق مقررات این آیین اکچوئر رسمی بیمه، در قبال صحت گزارش -12ماده 

 است. 

 تواند عضو هیات مدیره، مدیرعامل و یا کارمند مؤسسات بیمه باشد.  اکچوئر رسمی بیمه، نمی -13ماده 

اکچوئر رسمی بیمه حقیقی یا اعضا و شرکاء مؤسسه اکچوئر رسمی بیمه، همچنین اقارب نسبی و سـببی درجـه یـک از     -14ماده 

 باشند. کنند نفع مستقیم یا غیرمستقیم داشته  اي که براي آن گزارش تهیه می ها نباید در مؤسسه بیمه طبقه اول آن

 فصل چهارم: وظایف و تعهدات مؤسسه بیمه 

 یک از مؤسسات بیمه موظفند از تاریخی که بیمه مرکزي اعالم خواهد کرد، یک اکچوئر رسمی بیمه داشته باشند.هر  -15ماده 

البدل خود را براي مدت سه سـال   هر یک از مؤسسات بیمه موظفند اکچوئر رسمی بیمه اصلی و اکچوئر رسمی بیمه علی -16ماده 

از میان اکچوئرهاي داراي پروانه فعالیت از بیمه مرکزي انتخاب کرده و پس از تایید در هیات مـدیره و تصـویب در مجمـع عمـومی     
الزحمه قابل پرداخـت بـه    الزحمه و نحوه پرداخت آن به بیمه مرکزي اعالم نمایند. سقف حق آنها را به همراه میزان حق  خود، اسامی 

 اکچوئر رسمی بیمه هر ساله از سوي بیمه مرکزي تعیین و به مؤسسات بیمه اعالم خواهد شد.

 شود.  لبدل جایگزین میا در صورت استعفا، فوت، تعلیق یا لغو پروانه اکچوئر رسمی بیمه اصلی، اکچوئر رسمی بیمه علی -تبصره

هـاي اکچـوئري را در اختیـار     مؤسسه بیمه موظف است اسناد، مدارك و اطالعات الزم براي انجام وظایف و تهیه گـزارش  -17ماده 

 اکچوئر رسمی بیمه قرار دهد.

 نامه هاي اجرایی آیین فصل پنجم: ضمانت

ضـوابط مربـوط و یـا از دسـت دادن شـرایط منـدرج در ایـن        از قوانین، مقـررات و   درصورت تخلف اکچوئر رسمی بیمه -18ماده 

 نامه، بیمه مرکزي حسب مورد هر یک از اقدامات زیر را انجام خواهد داد:  آیین

 اکچوئر رسمی بیمه اخطارکتبی به     -1
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 تعلیق پروانه فعالیت اکچوئر رسمی بیمه براي مدت محدود    -2

 لغو پروانه فعالیت اکچوئر رسمی بیمه    -3

 مرجع رسیدگی به اختالفات بین اکچوئر رسمی و مؤسسه بیمه، بیمه مرکزي خواهد بود -19ماده 

 

 

 

 79آیین نامه شماره 

 شرایط عمومی بیمه باربري

 

شرایط عمومی « 26/10/1391گري، در جلسه مورخ  قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17عالی بیمه در اجراي ماده  شوراي
  آن به شرح ذیل تصویب نمود:» Cو  Bو  Aمجموعه شرایط «تبصره به همراه  1ماده و  19را مشتمل بر » بیمه باربري

 فصل اول: تعاریف 

گـذار (کـه    و پیشنهاد کتبی بیمـه  1316 نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه، سال  این بیمه اساس قرارداد: –1ماده 
گذار کـه مـورد قبـول     باشد. آن قسمت از پیشنهاد بیمه تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می )باشد نامه می جزء الینفک این بیمه

گـر محسـوب    گـذار اعـالم گردیـده اسـت، جـزء تعهـدات بیمـه        نامه یا قبل از آن کتباً به بیمه گر نبوده و همزمان با صدور بیمه بیمه
 شود. نمی

از هر معنی و مفهوم دیگـري کـه ممکـن اسـت داشـته باشـد، در ایـن         اصطالحات زیر صرف نظر تعاریف و اصطالحات: -2ماده 
 شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است:

نامه درج گردیده است و جبران خسـارت احتمـالی را طبـق     بیمه اي است که مشخصات آن در این  گر شرکت بیمه بیمه گر:  بیمه  -1
 ارد.نامه به عهده د بیمه شرایط مقرر در این 

نامه می باشد که پوشـش بیمـه را اخـذ نمـوده و متعهـد بـه        گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه بیمه گذار:  بیمه  -2
 پرداخت حق بیمه آن است.

گذار یا غیر آن است کـه حـق مطالبـه و دریافـت      بیمه نامه اعم از  بیمه نفع شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این  ذي ذینفع: -3
 مام یا قسمتی از خسارت وارد به کاالي مورد بیمه را دارد.ت

 است. نامه  بیمه کاالي مورد بیمه، اموال مندرج در جدول مشخصات این کاالي مورد بیمه:  -4
است اما در مورد حمل غیردریایی یا ترکیبـی،   مجموعه شرایط پیوست  8انقضاي این بیمه براساس شرط  انقضاي مدت بیمه: -5

 گردد. می  Aو Bو Cمجموعه شرایط  4/1/8شرایط زیر جایگزین شرط  یکی از
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 تخلیه کامل هر قسمت از کاالي مورد بیمه از هواپیماي حامل در فرودگاه کشور مقصد. روز پس از 30در مورد حمل هوایی، -الف
 کشور مقصد. انبار گمرك روز پس از تحویل کاالي مورد بیمه به 60در مورد حمل زمینی، -ب
 است. بیمه اضافی قابل تمدید  حق گر و پرداخت  بیمه گذار و موافقت  بیمه شده در این ماده با درخواست  هاي یاد مدت 

 فصل دوم: شرایط
شده انجام شود در  بندي حمل دریایی کاالي مورد بیمه باید به وسیله کشتی طبقه شده: بندي حمل کاال با کشتی طبقه -3ماده 

او  گر اعالم و موافقت  بیمه گذار موظف است مشخصات کشتی و یا شناورهاي مورد نظر را قبل از شروع حمل به  بیمه غیر این صورت 
گذار موظف است  بیمه گذار انجام شده باشد  بیمه نشده بدون اطالع  بندي را اخذ نماید. چنانچه حمل کاالي مورد بیمه با کشتی طبقه

نشـده   بنـدي  گر اعالم و شرایط و اضافه نرخ مربوط به حمل کاالي مورد بیمه با کشتی طبقه یمهب بالفاصله پس از اطالع، مراتب را به 
 را قبول کند.

بیمه گذار موظف است کلیه اطالعات راجع به حمل کاال و دفعات آن از  گر: بیمه گذار در ارائه اطالعات به  بیمه وظیفه  -4ماده 
رزش کاال در هر حمل، تاریخ حرکت آنها و همچنین بهاي هر قسمت از محموالت جمله مشخصات وسیله یا وسایل حمل، حداکثر ا

بیمه شده را قبل یا بالفاصله بعد از حمل و به هرحال قبل از ورود وسیله حمل به مقصد به بیمه گر اعالم نماید. در غیـر اینصـورت   
 قانون بیمه عمل خواهد نمود. 13و  12گر حسب مورد بر اساس مواد  بیمه
گر توافق خاصی نشده باشـد قیمـت کـاالي مـورد بیمـه، معـادل        بیمه گذار و  بیمه چنانچه بین  ارزش کاالي مورد بیمه: -5ه ماد

 خواهد بود. هاي متعارف  سایر هزینه مجموع قیمت خرید کاال، هزینه حمل و
نامـه را بـه    النفع مربوط به این بیمـه  ت عدمبیمه متعلقه خسار گذار، با دریافت حق تواند در صورت تقاضاي بیمه گر می بیمه -تبصره

 نماید. بیمه  ،)مقدار مورد توافق (حداکثر به میزان ده درصد قیمت کاالي مورد بیمه مندرج در این ماده
شوند  می در مورد کاالهایی که به صورت جفت یا دست عرضه  شوند: می کاالهایی که به صورت جفت یا دست عرضه  -6ماده 

دیـده بـه مبلـغ     شـده قسـمت خسـارت    گر بدون توجه به ارزش جفت یا دست بودن آن، بیش از نسبت قیمت بیمـه  بیمه مسؤولیت 
 شده جفت یا دست نخواهد بود مگر آن که بطور صریح توافق دیگري شده باشد. بیمه

 نامه نیست مگر آن که: بیمه ت پوشش این حمل مواد مخدر تح -7ماده 
 نامه درج شده باشد. بیمه نام ماده مخدر و کشورهاي صادرکننده و واردکننده آن بطور صریح در  -1
شود یا پروانه یا گواهی مرجـع   دار کشوري که ماده مخدر به آنجا وارد می پروانه یا گواهی اجازه ورود محموله از مرجع صالحیت -2

ر کشوري که ماده مخدر از آنجا صادر شده است مبین اینکه کشور گیرنده مـاده مخـدر، صـدور آن محمولـه بـه مقصـد       دا صالحیت
 گر تسلیم شود. بیمه نامه را تأیید کرده است جزو مدارك خسارت به  بیمه مندرج در 

 مسیر حمل ماده مخدر، مسیر معمولی و عادي براي حمل آن نوع مواد تلقی شود. -3
 گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وي ملزم به رعایت موارد ذیل هستند: بیمه  گذار در صورت وقوع خسارت: بیمه وظایف  -8ماده 

هاي بندر یا متصرفان دیگر کاالي مـورد بیمـه بطـور     اي که مفقود شده است بالفاصله از متصدیان حمل و یا مقام براي هر بسته -1
 کتبی درخواست خسارت نمایند.

در مورد خسارات مشهود به محض اطالع و قبل از تحویل گرفتن کاالي مورد بیمه از متصدیان حمل و یا سایر متصـرفان کـاال    -2
گردد گواهی مربوطه را که بـه امضـاي آنهـا رسـیده      می بطور کتبی تقاضاي بازدید کنند و براي خساراتی که هنگام بازدید مشخص 

 ت پرداخت خسارت نمایند.باشد دریافت و از نامبردگان درخواس
در مواردي که از سالم بودن کامل کاالي مورد بیمه مطمئن نباشند رسید بدون قید و شرط به متصدیان حمل ندهند و با درج  -3

 دهند حق خود را براي مطالبه خسارت محفوظ نگهدارند. موضوع در بارنامه یا رسیدي که به متصدیان حمل می
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گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وي باید حـداکثر   بیمه ن کاالي مورد بیمه، زیان یا آسیبی مشهود نباشد گرفت هرگاه موقع تحویل -4
گرفتن کاال و اطالع از خسارت، مراتب را بطور کتبی با پست سفارشی یا اظهارنامه به متصدیان حمـل   ظرف سه روز از تاریخ تحویل

 اعالم نمایند.
گذار یا نمایندگان و یـا ذینفعـان وي تحویـل ندهـد      بیمه به  م یا قسمتی از کاالي مورد بیمه رادر مواردي که مؤسسه حمل تما -5

تحویل را از مؤسسه مزبور بخواهند. در صورتی که  مجلس کسر تخلیه، گواهی کتبی عدم نامبردگان موظفند که پس از تنظیم صورت
نمایندگان و یا ذینفعان وي باید حداکثر طی یـک هفتـه بـا اظهارنامـه     گذار یا  بیمه هاي زیر صادر نشود  تحویل در موعد گواهی عدم

 گر اطالع دهند: بیمه رسمی از مؤسسه حمل درخواست خسارت بنمایند و مراتب را به 
 در صورت حمل با کشتی، حداکثر هفت ماه پس از تخلیه کاالي مورد بیمه از کشتی. -
 اه پس از ورود وسیله حمل به مرز کشور مقصد.در صورت حمل با کامیون و قطار، حداکثر هفت م -
 در صورت حمل با هواپیما، حداکثر سه ماه پس از تخلیه کاالي مورد بیمه از هواپیما. -
گر تعهد جبـران آن را   نامه بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وي موظفند در مورد خسارت مشهود که به موجب این بیمه بیمه  -6

ورد بیمه در ید متصدیان حمل و نقل است قبل و یا بالفاصله پس از تحویل گرفتن کاال از آنها و چنانچه خسارت در دارد، چنانچه م
انبار گمرك مشاهده شود، قبل از تحویل گرفتن از انبار ضمن تنظیم صورت مجلس گمرکی مراتب را به بیمـه گـر اعـالم نمـوده و     

 درخواست بازدید از کاال را بنماید.
توانـد کـاالي    مـی  گـذار   بیمـه  گـر در صـورت توافـق بـا      بیمـه   گر در کاالي خسارت دیده مورد بیمـه:  بیمه اختیارات  -9ماده 

گر در مقابـل پرداخـت خسـارت     بیمه دیده و نجات داده شده مورد بیمه را تعمیر، تعویض و یا تصاحب نماید. در صورتی که  خسارت
گـذار موظـف اسـت مالکیـت      بیمه دیده کاالي مورد بیمه را تصاحب کند  قسمت آسیب )فرانشیز کامل (حسب مورد با یا بدون کسر

دیـده را در مـدتی کـه     گر باید تعمیر و یا تعویض کاالي مورد بیمه خسارت همچنین، بیمه گر منتقل نماید.  بیمه قسمت مربوط را به 
 عرفاً کمتر از آن میسر نیست انجام دهد.

گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وي موظفند در اسـرع وقـت    بیمه براي درخواست خسارت،  :مدارك درخواست خسارت -10ماده 
 گر تسلیم نمایند: بیمه اسناد و مدارك الزم از جمله موارد زیر را حسب نوع خسارت به 

 نامه یا گواهی بیمه. بیمه اصل  -1
 بندي . زین و بستهکاالي مورد بیمه با مشخصات کامل و صورت تو )اصل سیاهه (فاکتور -2
 ها و یا قرارداد حمل. اصل بارنامه -3
گرفتن و صـورت وضـعیت میـزان تـوزین کـاال در آخـرین مقصـد منـدرج در          صورت وضعیت کاالي مورد بیمه در موقع تحویل -4

 نامه. بیمه 
 .8مکاتبات متبادله با متصدیان حمل و اشخاص مندرج در ماده  -5
ورد بیمه عالوه بر اسناد و مدارك فوق، برگ رسمی گواهی عدم تحویل که مؤسسه حمل صـادر  در صورت عدم تحویل کاالي م -6

 گر تسلیم گردد. بیمه به  8از ماده  5کرده است هم باید با توجه به مقررات مندرج در بند 
 و صورت مجلس کشف اختالف در صورت صدور. )پروانه گمرکی (برگ سبز -7
 گواهی مبدا. -8
 قبض انبار گمرك. -9

انـد   گزارش بازدید خسارت که بایستی توسط یکی از اشخاص یا موسسات مجازي که توسط بیمه مرکزي ایران معرفی گردیـده  -10
 تهیه شده باشد.
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گذار موظـف   یمهب گذار مطالبه نماید و  بیمه باید بالفاصله از   گر عالوه بر اسناد مذکور به مدارك دیگري نیاز داشته باشد  بیمه چنانچه 
 است مدارك مورد نیاز را در اختیار او قرار دهد.

گر مکلف است حداکثر طی چهار هفته پس از دریافت اسناد و مدارك الزم که به استناد  بیمه  مهلت پرداخت خسارت: -11ماده 
 نماید.آنها بتواند حدود تعهد خود را احراز و مقدار خسارت وارده را تعیین کند، خسارت را پرداخت 

کند در مقابل اشخاصی که مسـؤول وقـوع    گر در حدودي که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می بیمه اصل جانشینی:  -12ماده 
توانـد بـه    گر می گذار اقدامی کند که منافی با این اصل باشد بیمه بیمه گذار خواهد بود و اگر  بیمه حادثه یا خسارت هستند جانشین 

 گذار تمام یا قسمتی از خسارت را پرداخت نکند. نسبت تأثیر بیمه
گر یا مؤسسات مجاز بازدیدکننده از خسارت و ارائه گزارش بازدید از سوي آنهـا   بیمه بازدید نمایندگان  بازدیدکنندگان: -13ماده 

 گر نیست. بیمه به منزله قبول تعهد از طرف 
گر باید به صورت کتبی به آخـرین نشـانی اعـالم شـدة      بیمه گذار و  بیمه هرگونه پیشنهاد و اظهار  کتبی بودن اظهارات: -14ماده 

 طرف مقابل ارسال گردد.
گذار موظف است کاالي مورد بیمـه را حـداکثر تـا دو سـال بعـد از تـاریخ صـدور         بیمه  مهلت حمل کاالي مورد بیمه: -15ماده 

گر تعهدي براي جبران خسارات مربوط به کاالهـایی کـه    بیمه است و نامه فاقد اعتبار  نامه حمل نماید. در غیر این صورت، بیمه بیمه 
گذار قابل اسـترداد   نشده با ارایه مستندات الزم توسط بیمه بیمه مربوط به کاالهاي حمل حق شود ندارد.  می بعد از مهلت مقرر حمل 

 د آن توافق نمایند.توانند قبل از پایان مهلت حمل، دربارة تمدی گذار می گر و بیمه خواهد بود. بیمه
طرفین قرارداد باید اختالف خود را تا حد امکان از طریق مذاکره حل و فصل نماینـد. اگـر اخـتالف از     ارجاع به داوري: -16ماده 

توانند از طریق داوري یا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل کنند. در صـورت انتخـاب روش    می طریق مذاکره حل و فصل نشد 
الطــرفین را انتخــاب کننــد. در صــورت عــدم توافــق بــراي انتخــاب داور  تواننــد یــک نفــر داور مرضــی مــی رفین قــرارداد داوري، طــ

کند. داوران منتخب، داور سـومی را   می الطرفین، هر یک از طرفین داور انتخابی خود را به صورت کتبی به طرف دیگر معرفی  مرضی
کنند. در صورتی که داوران منتخب براي انتخاب  می ا اکثریت آرا رأي داوري را صادر انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختالف، ب

تواند تعیین داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شـود. هـر یـک از طـرفین،      می داور سوم به توافق نرسند هر یک از طرفین قرارداد 
 شود. وم به تساوي تقسیم میالزحمه داور س پردازد و حق می الزحمه داور انتخابی خود را  حق

نامه باید حداکثر ظرف مـدت دو سـال از تـاریخ بطـالن، فسـخ و یـا        بیمه هرگونه ادعاي ناشی از این  مهلت اقامه دعوا: -17ماده 
نامه و در صورت وقوع حوادث منجر به خسارت، از تاریخ وقوع آن اقامه شود و پس از دو سال مذکور ادعاي ناشی  بیمه انقضاي مدت 

تواند یک نوبت توسط هر یک از طرفین با اظهارنامه رسمی قطع شود. در صورت  می نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان  بیمه از این 
 مانده مرور زمان، یک سال اضافه خواهد شد. قطع شدن مرور زمان، به مدت باقی

  
 فصل سوم: استثنائات

ات زیر نیز تحت عالوه بر موارد ذکر شده در شرایط پیوست، خسارات ناشی از تحقق خطر خسارات غیر قابل پرداخت: -18ماده 
 پوشش این بیمه نخواهد بود.

 اي. اکتیو ناشی از هرگونه سوخت یا فضوالت هسته ساز و آلودگی به مواد رادیو اشعه یون -1
 گذار براي ورود کاالي مورد بیمه و یا ممانعت مقامات کشور واردکننده از ورود کاال. عدم قبول بیمه -2
 کسر از مبدا و یا ارسال کاالیی مغایر با اسناد حمل و یا خرید.  -3

بیمه باربري و مجموعه  (شرایط عمومی 36نامه از تاریخ ابالغ الزم االجرا خواهد بود و جایگزین آیین نامه شماره  این آیین -19ماده 
 هاي بعدي آن خواهد شد. مصوب شوراي عالی بیمه و مکمل )CوBوAشرایط 
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 گران کاال  ط بیمهشرای

 )Aمجموعه شرایط ( 
 خطرات مشمول بیمه

 خطرات تحت پوشش 
یا آسیب دیدن کاالي مورد بیمه می شود به جز موارد استثنا شده در  خطرهایی را که منجر به تلف شدن این بیمه همه  -1

 دهد. راپوشش می 7، 6، 5، 4بندهاي 
  

 خسارت همگانی 
منظور پیشگیري از خسارت یا در ارتباط با آن به جز موارد مندرج  همگانی و هزینه هاي نجات راکه به نامه خسارات  این بیمه  -2

و طبق قرارداد حمل و یا قانون و عرف حاکم بر آن محاسبه و تعیین شده باشد، پوشش  وجود آمده  به 7، 6، 5، 4در بندهاي
 دهد. می

  
 مسئولیت مشترك در تصادم

مشترك دو کشتی در تصادم ، بیمه گر جبران این زیان را در  در قرارداد حمل در خصوص مسئولیت به موجب شرط مندرج -3
عهده می گیرد . بیمه گذار تقبل می نماید که هر گاه حمل کننده بر اساس شرط مذکور  قبال خطرات مورد تعهد در این بیمه به

ه گر حق دارد به هزینه خود دفاع از بیمه گذار را در دعوي به عهده مطالبه زیان کند ، بیمه گر را آگاه نماید . در این صورت بیم
 گیرد. 

  
 استثنائات

 گردد: این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمی -4
 گذار تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه قابل انتساب به سوء عمل ارادي بیمه -)1/4(
 مورد بیمه.  فرسودگی و پوسیدگی عادي کاالينشت و ریزش عادي، کسري عادي وزن یا حجم و یا  -)2/4(
مـورد   دیدن یا هزینه ناشی از کـافی نبـودن یـا نامناسـب بـودن بسـته بنـدي یـا آمـاده سـازي کـاالي            تلف شدن، آسیب -)3/4(

و انجام شـده  وسیله بیمه گذار یا کارکنان ا  مشروط بر اینکه بسته بندي یا آماده سازي قبل از شروع این بیمه انجام شده یا به بیمه
شـامل   "بسـته بنـدي    "باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بیمه شده را نداشته باشد.( در موارد مربوط به این شـرط ، 

 .)شوند چیدن کاالي مورد بیمه در کانتینر هم هست وکارکنان جزو پیمانکاران مستقل محسوب نمی
 مورد بیمه. عیب ذاتی یا ماهیت کاالي  تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه به علت -)4/4(
استثناء  که علت آن تاخیر باشد، حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد(به یا هزینه اي تلف شدن، آسیب دیدن -)5/4(

 .)2هزینه هاي قابل پرداخت بر اساس بند 
لکان، مدیران، اجاره کنندگان یا گرداننـدگان کشـتی یـا    دیدن یا هزینه ناشی از اعسار یا ورشکستگی ما تلف شدن ، آسیب  -)6/4(

قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها، به شرط اینکه بیمه گذار در هنگام بارگیري کاالي مورد بیمه در کشـتی ، از ایـن   
تواند مانع  عسار و یا ناتوانی مالی میامر مطلع بوده یا بایستی طبیعتا در جریان معمول تجارت خود از این مسئله آگاه باشد که این ا

واگذار شـده باشـد کـه آن     )از ادامه عادي سفر گردد. این استثنا در صورتی که قرارداد بیمه به طرف دیگري ( طرف مدعی خسارت
 ی گردد.الزام آور خریداري کرده یا با خرید آن توافق نموده است ، اعمال نم طرف موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد
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اي باشـد   یا وسـیله   تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه اي که مستقیم یا غیر مستقیم به علت یا ناشی از کاربرد هر نوع سالح -)7/4(
 اي و یا ترکیب هسته اي یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اکتیو کارکند. یا شکست هسته که با انرژي اتمی 

 دهد: وجه تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی هیچ  بهاین بیمه  -)1/5( -5
کشتی یا شناور یا نا مناسب بودن کشتی یا شناور براي حمل ایمن کاالي مورد بیمه ، مشروط بر  عدم قابلیت دریانوردي -)1/1/5(

قدان قابلیت دریانوردي یا نا مناسب بودن کشتی یا شناور وسیله حمل ، بیمه گذار از ف اینکه هنگام بارگیري کاالي مورد بیمه به
 آگاه باشد.

مشروط بر اینکه بارگیري کاال درون یا برون این  مورد بیمه، جهت حمل سالم   نامناسب بودن کانتینریا وسیله حمل -)2/1/5(
از نامناسب بودن  انجام شده باشد و آنهاقبل از شروع این بیمه نامه انجام شده باشد یا توسط بیمه گذار یا کارکنان او  وسائط

 باشند. بارگیري کاالي مورد بیمه اطالع داشته وسائط مذکور در زمان
واگذار شده باشد و ایشان موضوع بیمه را با حسن نیت  )در مواردي که قرارداد بیمه به طرف دیگري ( طرف مدعی خسارت -)2/5(

 اعمال نمی گردد. 1/1/5و تحت قرارداد الزام آور خریداري کرده یا با خرید آن توافق نموده است استثناي بند 
یمه و مناسب بودن کشتی براي حمل مورد ب قابلیت دریانوردي کشتی بیمه گران حق ادعاي نقض تعهدات ضمنی راجع به -)3/5(

 کنند. را از خود اسقاط می
 کند:  هایی را که علت اصلی آنها یکی از موارد زیر باشد جبران نمی این بیمه به هیچ عنوان ،تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه -6
یا بر جنگ، جنگ داخلی، انقالب، شورش، قیام و یا زد و خوردهاي داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط  -)1/6(

 علیه یکی از دو قدرت متخاصم.
 یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها. یا اثرات ناشی از این امور )توقیف، ضبط، مصادره، تصرف( غیر از دزدي دریایی -)2/6(
 که یا سایر سالحهاي جنگی به جا مانده و متروکه. مین، اژدر و بمبهاي مترو -)3/6(

 دهد: دیدن یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی تلف شدن، آسیبوجه  هیچ نامه به این بیمه -7
عمل اعتصاب کنندگان، جلوگیري از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در درگیریهاي کارگري، آشوبها یا اغتشاشات  -)1/7(

 داخلی شرکت می کنند.
 شات داخلی.اعتصاب، تعطیل محل کار، درگیریهاي کارگري، آشوبها و یا اغتشا -)2/7(
هر گونه عمل تروریستی یا اقدام هر شخصی که مستقیما با هدف براندازي دولتی یا اعمال نفوذ از طریق توسل به زور یا  -)3/7(

 خشونت بر علیه دولت یا از طرف یا در ارتباط با هر سازمانی که قانونی یا غیر قانونی تشکیل شده باشد.
 عقیدتی یا مذهبی عمل هر شخصی با انگیزه سیاسی -)4/7(
  

 مدت اعتبار بیمه نامه
 شرط حمل

  به نامه را انبار یا محل نگهداري مذکور در این بیمه که کاالي مورد بیمه، ، این بیمه از زمانی 11مشروط به رعایت بند  -)1/8( -8
نماید، آغاز و در  اولین بار ترك میشروع حمل براي  منظور بارگیري بدون وقفه بر روي وسیله نقلیه یا هر وسیله حمل دیگري براي

 یابد و در یکی از حاالت زیر، هر کدام زودتر واقع شود، منقضی می شود: طول جریان عادي حمل ادامه می
در مقصد مذکور در  وسیله نقلیه دیگر در انبار یا محل نگهداري نهایی تخلیه کامل کاال از وسیله حمل یا به مجرد -)1/1/8(

 نامه. بیمه
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دیگر به هر انبار یا محل نگهداري دیگر در مقصد مندرج در  یا وسیله نقلیه از وسیله حمل به مجرد تخلیه کامل کاال -)2/1/8(
گذار یا کارکنان وي براي نگهداري کاال در خارج از مسیر حمل یا تقسیم و توزیع کاال در نظر  بیمه نامه یا قبل از آن ، که بیمه

 گرفته باشد.
هنگامی که بیمه گذار یا کارکنان او تصمیم می گیرند خارج از مسیر عادي حمل از هر یک از وسایل حمل زمینی یا  -)3/1/8(

 سایر وسائل حمل یا کانتینر براي نگهداري کاالي مورد بیمه استفاده کنند.
 لیه.روز از تخلیه کامل کاالي مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخ 60به مجرد انقضاي  -)4/1/8(
از کشتی در بندر نهایی تخلیه و قبل از انقضاي مدت بیمه نامه قرار باشد که کاال به  هرگاه پس از تخلیه کاالي مورد بیمه -)2/8(

به  4/1/8الی  1/1/8مقصد دیگري غیر از مقصد تعیین شده در بیمه نامه حمل شود، در این صورت بیمه طی مدت مقرر در بند 
 لی با شروع حمل به مقصد دیگر فاقد اعتبار است.اعتبار خود باقی است و

در صورت تاخیر خارج از  )مندرج در زیر 9و مقررات بند  4/1/8الی  1/1/8این بیمه (با توجه به موارد خاتمه مذکور در بند  -)3/8(
در جریان هر نوع تغییري که در  گذار، هر نوع تغییر مسیر، تخلیه اجباري، ارسال مجدد یا انتقال کاال به کشتی دیگر و اختیار بیمه

سفر دریایی روي داده و ناشی از اختیاراتی باشد که طبق قرارداد باربري به مالکان یا اجاره کنندگان کشتی تفویض شده است، 
 داراي اعتبار خواهد بود.

 خاتمه قرارداد حمل و نقل 
گذار در بندر یا محلی غیر از مقصد مذکور در آن قرارداد خاتمه  هرگاه قرارداد حمل در اثر رویدادي خارج از اراده و اختیار بیمه -9

، خاتمه یابد یا حمل کاال به نحو )فوق 8شرح مندرج در شرط  نحو دیگري قبل از تحویل کاال در مقصد (به یابد یا حمل کاال به
شود مگر آنکه مراتب  خاتمه یابد ، این بیمه نیز منقضی می )فوق  8ال در مقصد ( به شرح مندرج در شرط کا دیگري قبل از تخلیه

این بیمه  )گر بیمه اضافی (درصورت درخواست بیمه صورت در ازاء حق گر اطالع و ادامه بیمه درخواست شود که در آن به بیمه "فورا
 ماند: باقی میقوت خود  هاي مقرر در زیر به  تا یکی از مهلت

فروش رسیده و تحویل گردد یا چنانچه توافق خاص دیگري نشده باشد، تا انقضاء  که کاال در چنین بندر یا محلی به تا زمانی -)1/9(
 روز بعد از ورود کاالي بیمه شده به چنین بندر یا محل، هر کدام زودتر واقع شود. 60مدت 

به مقصد مذکور در  )روز (یا هر مدت اضافی دیگري که توافق شده باشد 60اگر کاالي مورد بیمه ظرف همان مدت  -)2/9(
 شود. منقضی می 8صورت بیمه طبق ضوابط مقرر در بند  نامه یا هر مقصد دیگري ارسال گردد، در این بیمه

  
 تغییر سفر

اینکه   این بیمه مشروط است بهگذار تغییر نماید، بقاء اعتبار  هر گاه پس از شروع این بیمه مقصد توسط بیمه -)1/10( -10
بیمه مورد توافق قرار گیرد. چنانچه خسارتی قبل از توافقات رخ دهد  گر اعالم کند و شرایط و حق گذار مراتب را فورا به بیمه بیمه

 تحت پوشش خواهد بود مشروط به اینکه بر مبناي نرخ و شرایط متعارف بازار باشد.
آغاز اما کشتی بدون اطالع بیمه گذار یا کارکنـان   )1/8طبق شرایط این بیمه ( مطابق بند  مههر گاه حمل کاالي مورد بی -)2/10(

 است. وي به مقصد دیگري حرکت کند ، با شروع حمل این بیمه به قوت خود باقی
  

 خسارات
 نفع بیمه اي 

نسبت به کاالي مورد بیمه نفع بیمه اي هنگام بروز خسارت،  باید گذار براي جبران خسارت تحت این بیمه، بیمه -)1/11( -11
 داشته باشد.
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گذار حق دارد خسارت ناشی از خطر بیمه شده را که در طول مدت این بیمه  بیمه فوق، 1/11مشروط به رعایت بند  -)2/11(
گذار از  د اخیر بیمهشود، دریافت دارد، حتی اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بیمه اتفاق افتاده باشد مگر آنکه در مور حادث می

 گر نسبت به آن بی اطالع باشد. وقوع خسارت مطلع بوده و بیمه
 هزینه حمل تا مقصد نهایی

غیر از مقصد کاالي بیمه  هرگاه در اثر تحقق یکی از خطرات تحت پوشش این بیمه، حمل موضوع بیمه در بندر یا محلی به -12
مقصد   طور معقول و متعارف براي تخلیه، نگهداري و ارسال مورد بیمه به فی که بهگر هرگونه هزینه هاي اضا شده خاتمه یابد، بیمه

 گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود. توسط بیمه
 مقررات این بند شامل هزینه هاي نجات یا خسارت همگانی نبوده و استثنائات مندرج در بندهاي

ل هزینه هاي ناشی از تقصیر، غفلت، ورشکستگی یا قصور در انجام تعهدات در مورد آن صادق خواهد بود و نیز شام 7، 6، 5، 4 
 گردد. گذار یا کارکنان وي نمی مالی بیمه

  
 خسارت کلی فرضی 

مورد بیمه قطعی و غیر قابل  عنوان خسارت کلی فرضی قابل قبول نیست مگر اینکه بدین لحاظ که تلف درخواست خسارت به -13
مقصد تعیین شده، از قیمت آن کاال در مقصد بیشتر خواهد بود رها  نجات، مرمت و ارسال مجدد آن بهاجتناب است و یا هزینه 

 کردن آن معقول و منطقی باشد.
  

 ارزش اضافی 
شود که قیمت  نامه، بیمه ارزش اضافی تحصیل کند، فرض می گذار براي کاالي بیمه شده تحت این بیمه اگر بیمه -)1/14( -14

گر با  نامه هاي ارزش اضافی، افزایش یافته است و تعهد بیمه نامه و کلیه بیمه تا جمع کل مبلغ بیمه شده تحت این بیمهتوافقی کاال 
گذار موظف به  شود. در صورت وقوع خسارت،بیمه نامه با کل مبالغ بیمه شده، تعیین می توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه

 باشد. گر می نامه هاي دیگر به بیمه شده تحت کلیه بیمهارائه مدارك مربوط به مبالغ بیمه 
 صورت ارزش اضافی باشد، شرط زیر رعایت خواهد شد: چنانچه این بیمه به -)2/14(

 نامه اولیه و کلیه شود که قیمت توافقی کاال برابر با جمع کل مبلغ بیمه شده تحت بیمه فرض می
گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده  باشد .تعهد بیمه گذار تحصیل شده است، می نامه هاي ارزش اضافی دیگر که توسط بیمه بیمه 

 نامه با جمع کل مبلغ بیمه شده، خواهد بود. این بیمه
گر  هاي دیگر به بیمه نامه گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بیمه شده تحت کلیه بیمه در صورت وقوع خسارت ،بیمه

 باشد. می
  

 ل از بیمهمنافع حاص
 این بیمه -15

قرارداد بیمه توسط او یا از سوي  اعم از اینکه کند ، بیمه گذاري را تحت پوشش قرار می دهد که ادعاي خسارت می -)1/15(
 منعقد شده یا بیمه نامه به او منتقل شده باشد.  او
 نمی کند. یابد و آنان را منتفعبه حمل کنندگان کاال و سایر امانت گیران کاالي مورد بیمه تسري نمی  -)2/15(
  

 به حداقل رساندن خسارات
 گذار وظایف بیمه

٤۰٥  

 



 اند: گذار، کارکنان و نمایندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظف بیمه -16
 هرگونه اقدام معقول که جهت دفع یا به حداقل رساندن چنین خسارتی موثر است را انجام دهند. -)1/16(
 دعوي و احقاق حق علیه حمل کنندگان، تحویل گیرندگان کاال یا هر شخص ثالث را کامالً حفظ کنند. امکان اقامه -)2/16(

گذار جهت انجام  نامه، هزینه هاي متناسب و معقولی که بیمه گر عالوه بر سایر خسارات قابل پرداخت تحت این بیمه در مقابل، بیمه
 نماید. این وظایف متحمل شده است را جبران می

  
 م اسقاط حق عد
عنوان  آید، نباید به عمل می مرمت و بازیافتن مورد بیمه به منظور نجات، حفظ یا گر به گذار و یا بیمه اقداماتی که توسط بیمه -17

 عنوان هرگونه خدشه در حقوق هر یک از طرفین محسوب گردد. اسقاط حق یا قبول ترك مالکیت یا به
  

 اجتناب از تاخیر
باشد، باید  گذار براي حمل کاال در تمام موارد تا حدي که درکنترل وي می این بیمه این است که اقدامات بیمه از جمله شرایط -18

 نحو متعارف انجام گیرد. با سرعت معقول و به
  

 قانون و عرف 
 این بیمه تابع قانون بیمه و عرف کشور ایران است. -19

 10و یا اطالع از تغییر مقصد مطابق بند  9براي این بیمه نامه مطابق بند گذار موظف است در صورت تقاضاي تمدید  تذکر: بیمه
 فورا بیمه گر را مطلع کند. شرط استفاده از چنین پوششی انجام این تعهد می باشد. 

  
 گران کاال شرایط بیمه

 )Bمجموعه شرایط ( 
 خطرات مشمول بیمه

 خطرات تحت پوشش 
 دهد. را پوشش می 7، 6، 5، 4در بندهاي   این بیمه خطرات زیر به جز موارد استثنا شده -1
 شدن یا آسیب دیدن مورد بیمه که به طور منطقی مرتبط با یکی از موارد زیر باشد: تلف -)1/1(
 آتش سوزي یا انفجار. -)1/1/1(
 شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور.گل نشستن ، زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق  به -)2/1/1(
 واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی. -)3/1/1(
 غیر از آب. تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به -)4/1/1(
 تخلیه کاال در بندر اضطراري. -)5/1/1(
 زلزله، آتشفشان یا صاعقه-)6/1/1(
 تلف شدن یا آسیب دیدن کاالي مورد بیمه که علت آن یکی از امور زیر باشد: -)2/1(
 فداکردن کاال در جریان خسارت عمومی. -)1/2/1(
 به دریا انداختن کاال جهت سبک سازي کشتی یا به دریا افتادن کاال از روي عرشه کشتی. -)2/2/1(
 کشتی، شناور، محفظه کاال، کانتینریا محل انبار.ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به  -)3/2/1(

٤۰٦  

 



هنگام بارگیري و یـا تخلیـه کشـتی یـا      علت افتادن به تلف شدن کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به -)3/1(
 شناور.

  
 خسارت همگانی 

از خسارت یا در ارتباط با آن به جز موارد منـدرج  منظور پیشگیري  نامه خسارات همگانی و هزینه هاي نجات راکه به  این بیمه  -2
و طبق قرارداد حمل و یا قانون و عرف حـاکم بـر آن محاسـبه و تعیـین شـده باشـد، پوشـش         وجود آمده  به 7، 6، 5، 4در بندهاي

 دهد. می
  

 مسئولیت مشترك در تصادم
مشترك دو کشتی در تصادم ، بیمه گر جبـران ایـن زیـان را در     به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئولیت -3

عهده می گیرد . بیمه گذار تقبل می نماید که هر گاه حمل کننده بر اسـاس شـرط مـذکور     قبال خطرات مورد تعهد در این بیمه به
ز بیمه گذار را در دعـوي بـه عهـده    مطالبه زیان کند ، بیمه گر را آگاه نماید . در این صورت بیمه گر حق دارد به هزینه خود دفاع ا

 گیرد. 
 استثنائات

 گردد: این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمی -4
 گذار تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه قابل انتساب به سوء عمل ارادي بیمه -)1/4(
 بیمه.مورد   نشت و ریزش عادي، کسري عادي وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادي کاالي -)2/4(
مـورد   دیدن یا هزینه ناشی از کـافی نبـودن یـا نامناسـب بـودن بسـته بنـدي یـا آمـاده سـازي کـاالي            تلف شدن، آسیب -)3/4(

وسیله بیمه گذار یا کارکنان او انجام شـده    مشروط بر اینکه بسته بندي یا آماده سازي قبل از شروع این بیمه انجام شده یا به بیمه
شـامل   "بسـته بنـدي    "حوادث معمول در سفر بیمه شده را نداشته باشد.( در موارد مربوط به این شـرط ، باشند و تحمل مقابله با 

 .)شوند چیدن کاالي مورد بیمه در کانتینر هم هست وکارکنان جزو پیمانکاران مستقل محسوب نمی
 مورد بیمه. عیب ذاتی یا ماهیت کاالي  تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه به علت -)4/4(
استثناء  که علت آن تاخیر باشد، حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد(به یا هزینه اي تلف شدن، آسیب دیدن -)5/4(

 .)2هزینه هاي قابل پرداخت بر اساس بند 
گان کشـتی یـا   دیدن یا هزینه ناشی از اعسار یا ورشکستگی مالکان، مدیران، اجاره کنندگان یا گرداننـد  تلف شدن ، آسیب -)6/4(

قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها، به شرط اینکه بیمه گذار در هنگام بارگیري کاالي مورد بیمه در کشـتی ، از ایـن   
تواند مانع  امر مطلع بوده یا بایستی طبیعتا در جریان معمول تجارت خود از این مسئله آگاه باشد که این اعسار و یا ناتوانی مالی می

واگذار شـده باشـد کـه آن     )ز ادامه عادي سفر گردد. این استثنا در صورتی که قرارداد بیمه به طرف دیگري ( طرف مدعی خسارتا
 الزام آور خریداري کرده یا با خرید آن توافق نموده است ، اعمال نمی گردد. طرف موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد

 کاالي مورد بیمه یا هر قسمت از آن از سوي هر شخص متخلف آسیب عمدي یا تخریب عمدي -)7/4(
اي باشـد   یا وسـیله   تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه اي که مستقیم یا غیر مستقیم به علت یا ناشی از کاربرد هر نوع سالح -)8/4(

 اده رادیو اکتیو کارکند.اي و یا ترکیب هسته اي یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا م یا شکست هسته که با انرژي اتمی 
 دهد: وجه تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی هیچ  این بیمه به -)1/5( -5
کشتی یا شناور یا نا مناسب بودن کشتی یا شناور براي حمل ایمن کاالي مورد بیمه ، مشـروط بـر    عدم قابلیت دریانوردي -)1/1/5(

وسیله حمل ، بیمه گذار از فقدان قابلیت دریانوردي یا نا مناسب بودن کشـتی یـا شـناور     کاالي مورد بیمه بهاینکه هنگام بارگیري 
 آگاه باشد.

٤۰۷  

 



مشروط بر اینکه بـارگیري کـاال درون یـا بـرون ایـن       مورد بیمه، جهت حمل سالم   نامناسب بودن کانتینریا وسیله حمل -)2/1/5(
از نامناسـب بـودن    جام شده باشد یا توسط بیمه گذار یا کارکنان او انجـام شـده باشـد و آنهـا    قبل از شروع این بیمه نامه ان وسائط

 باشند. بارگیري کاالي مورد بیمه اطالع داشته وسائط مذکور در زمان
واگذار شده باشد و ایشان موضوع بیمه را با حسن نیت  )در مواردي که قرارداد بیمه به طرف دیگري ( طرف مدعی خسارت -)2/5(

 اعمال نمی گردد. 1/1/5و تحت قرارداد الزام آور خریداري کرده یا با خرید آن توافق نموده است استثناي بند 
یمه و مناسب بودن کشتی براي حمل مورد ب قابلیت دریانوردي کشتی بیمه گران حق ادعاي نقض تعهدات ضمنی راجع به -)3/5(

 کنند. را از خود اسقاط می
 کند:  هایی را که علت اصلی آنها یکی از موارد زیر باشد جبران نمی این بیمه به هیچ عنوان ،تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه -6
یا بـر  جنگ، جنگ داخلی، انقالب، شورش، قیام و یا زد و خوردهاي داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط  -)1/6(

 علیه یکی از دو قدرت متخاصم.
 یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها. توقیف، ضبط، مصادره، تصرف یا اثرات ناشی از این امور -)2/6(
 که یا سایر سالحهاي جنگی به جا مانده و متروکه. مین، اژدر و بمبهاي مترو -)3/6(

 دهد: هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمیدیدن یا  وجه تلف شدن، آسیب هیچ نامه به این بیمه -7
عمل اعتصاب کنندگان، جلوگیري از ورود کارگران یا عمل اشخاصـی کـه در درگیریهـاي کـارگري، آشـوبها یـا اغتشاشـات         -)1/7(

 داخلی شرکت می کنند.
 اعتصاب، تعطیل محل کار، درگیریهاي کارگري، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی. -)2/7(
ونه عمل تروریستی یا اقدام هر شخصی که مستقیما با هدف براندازي دولتی یا اعمال نفوذ از طریق توسـل بـه زور یـا    هر گ -)3/7(

 خشونت بر علیه دولت یا از طرف یا در ارتباط با هر سازمانی که قانونی یا غیر قانونی تشکیل شده باشد.
 عمل هر شخصی با انگیزه سیاسی عقیدتی یا مذهبی -)4/7(
  

 اعتبار بیمه نامه مدت
 شرط حمل

  بـه  نامه را انبار یا محل نگهداري مذکور در این بیمه که کاالي مورد بیمه، ، این بیمه از زمانی 11مشروط به رعایت بند  -)1/8( -8
آغاز و در  نماید، شروع حمل براي اولین بار ترك می منظور بارگیري بدون وقفه بر روي وسیله نقلیه یا هر وسیله حمل دیگري براي

 یابد و در یکی از حاالت زیر، هر کدام زودتر واقع شود، منقضی می شود: طول جریان عادي حمل ادامه می
در مقصـد مـذکور در    وسیله نقلیه دیگر در انبـار یـا محـل نگهـداري نهـایی      تخلیه کامل کاال از وسیله حمل یا به مجرد -)1/1/8(

 نامه. بیمه
دیگر به هر انبار یا محل نگهـداري دیگـر در مقصـد منـدرج در      یا وسیله نقلیه از وسیله حمل کاال به مجرد تخلیه کامل -)2/1/8(

گذار یا کارکنان وي براي نگهداري کاال در خارج از مسیر حمل یـا تقسـیم و توزیـع کـاال در نظـر       بیمه نامه یا قبل از آن ، که بیمه
 گرفته باشد.

ان او تصمیم می گیرند خارج از مسیر عادي حمل از هر یـک از وسـایل حمـل زمینـی یـا      هنگامی که بیمه گذار یا کارکن -)3/1/8(
 سایر وسائل حمل یا کانتینر براي نگهداري کاالي مورد بیمه استفاده کنند.

 روز از تخلیه کامل کاالي مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه. 60به مجرد انقضاي  -)4/1/8(
از کشتی در بندر نهایی تخلیه و قبل از انقضاي مدت بیمه نامه قرار باشد که کـاال بـه    ه کاالي مورد بیمههرگاه پس از تخلی -)2/8(

بـه   4/1/8الـی   1/1/8مقصد دیگري غیر از مقصد تعیین شده در بیمه نامه حمل شود، در این صورت بیمه طی مدت مقرر در بنـد  
 فاقد اعتبار است.اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به مقصد دیگر 

٤۰۸  

 



در صورت تاخیر خارج از  )مندرج در زیر 9و مقررات بند  4/1/8الی  1/1/8این بیمه (با توجه به موارد خاتمه مذکور در بند  -)3/8(
گذار، هر نوع تغییر مسیر، تخلیه اجباري، ارسال مجدد یا انتقال کاال به کشتی دیگر و در جریان هر نوع تغییري کـه در   اختیار بیمه

، سفر دریایی روي داده و ناشی از اختیاراتی باشد که طبق قرارداد باربري به مالکان یا اجاره کننـدگان کشـتی تفـویض شـده اسـت     
 داراي اعتبار خواهد بود.

  
 خاتمه قرارداد حمل و نقل 

گذار در بندر یا محلی غیر از مقصد مذکور در آن قرارداد خاتمـه   هر گاه قرارداد حمل در اثر رویدادي خارج از اراده و اختیار بیمه-9
، خاتمه یابـد یـا حمـل کـاال بـه نحـو       )وقف 8شرح مندرج در شرط  نحو دیگري قبل از تحویل کاال در مقصد (به یابد یا حمل کاال به

شود مگر آنکه مراتـب   خاتمه یابد ، این بیمه نیز منقضی می )فوق  8کاال در مقصد ( به شرح مندرج در شرط  دیگري قبل از تخلیه
این بیمـه   )گر بیمه اضافی (درصورت درخواست بیمه صورت در ازاء حق گر اطالع و ادامه بیمه درخواست شود که در آن به بیمه "فورا

 ماند: قوت خود باقی می هاي مقرر در زیر به  تا یکی از مهلت
فروش رسیده و تحویل گردد یا چنانچه توافق خاص دیگري نشده باشد، تا انقضاء  که کاال در چنین بندر یا محلی به تا زمانی -)1/9(

 زودتر واقع شود.روز بعد از ورود کاالي بیمه شده به چنین بندر یا محل، هر کدام  60مدت 
بـه مقصـد مـذکور در     )روز (یا هر مدت اضافی دیگـري کـه توافـق شـده باشـد      60اگر کاالي مورد بیمه ظرف همان مدت  -)2/9(

 شود. منقضی می 8صورت بیمه طبق ضوابط مقرر در بند  نامه یا هر مقصد دیگري ارسال گردد، در این بیمه
  

 تغییر سفر
اینکـه    گذار تغییر نماید، بقـاء اعتبـار ایـن بیمـه مشـروط اسـت بـه        شروع این بیمه مقصد توسط بیمههر گاه پس از  -)1/10( -10

بیمه مورد توافق قرار گیرد. چنانچه خسارتی قبـل از توافقـات رخ دهـد     گر اعالم کند و شرایط و حق گذار مراتب را فورا به بیمه بیمه
 و شرایط متعارف بازار باشد.تحت پوشش خواهد بود مشروط به اینکه بر مبناي نرخ 

آغاز اما کشتی بدون اطالع بیمه گذار یا کارکنـان   )1/8طبق شرایط این بیمه ( مطابق بند  هر گاه حمل کاالي مورد بیمه -)2/10(
 است. وي به مقصد دیگري حرکت کند ، با شروع حمل این بیمه به قوت خود باقی

  
 خسارات

 نفع بیمه اي 
هنگام بروز خسارت، نسبت به کاالي مـورد بیمـه نفـع بیمـه اي      باید گذار جبران خسارت تحت این بیمه، بیمهبراي  -)1/11( -11

 داشته باشد.
گذار حق دارد خسارت ناشی از خطر بیمه شـده را کـه در طـول مـدت ایـن بیمـه        بیمه فوق، 1/11مشروط به رعایت بند  -)2/11(

گـذار از   بل از انعقاد قرارداد بیمه اتفاق افتاده باشد مگر آنکه در مـورد اخیـر بیمـه   شود، دریافت دارد، حتی اگر خسارت ق حادث می
 گر نسبت به آن بی اطالع باشد. وقوع خسارت مطلع بوده و بیمه

  
 هزینه حمل تا مقصد نهایی

مقصـد کـاالي بیمـه     غیـر از  هرگاه در اثر تحقق یکی از خطرات تحت پوشش این بیمه، حمل موضوع بیمه در بندر یا محلی به -12
مقصـد    طور معقول و متعارف براي تخلیه، نگهداري و ارسال مورد بیمه به گر هرگونه هزینه هاي اضافی که به شده خاتمه یابد، بیمه

 گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود. توسط بیمه

٤۰۹  

 



ــتثنائات       ــوده و اسـ ــانی نبـ ــارت همگـ ــا خسـ ــات یـ ــاي نجـ ــه هـ ــامل هزینـ ــد شـ ــن بنـ ــررات ایـ ــدهايمقـ ــدرج در بنـ  منـ
در مورد آن صادق خواهد بود و نیز شامل هزینه هاي ناشی از تقصیر، غفلت، ورشکستگی یـا قصـور در انجـام تعهـدات      7، 6، 5، 4 

 گردد. گذار یا کارکنان وي نمی مالی بیمه
  

 خسارت کلی فرضی 
مورد بیمه قطعی و غیر قابل  ن لحاظ که تلفعنوان خسارت کلی فرضی قابل قبول نیست مگر اینکه بدی درخواست خسارت به -13

مقصد تعیین شده، از قیمت آن کاال در مقصد بیشـتر خواهـد بـود رهـا      اجتناب است و یا هزینه نجات، مرمت و ارسال مجدد آن به
 کردن آن معقول و منطقی باشد.

  
 ارزش اضافی 

شـود کـه قیمـت     ه، بیمه ارزش اضافی تحصیل کند، فرض مـی نام گذار براي کاالي بیمه شده تحت این بیمه اگر بیمه -)1/14( -14
گر با  نامه هاي ارزش اضافی، افزایش یافته است و تعهد بیمه نامه و کلیه بیمه توافقی کاال تا جمع کل مبلغ بیمه شده تحت این بیمه

گـذار موظـف بـه     وقوع خسارت،بیمهشود. در صورت  نامه با کل مبالغ بیمه شده، تعیین می توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه
 باشد. گر می نامه هاي دیگر به بیمه ارائه مدارك مربوط به مبالغ بیمه شده تحت کلیه بیمه

 صورت ارزش اضافی باشد، شرط زیر رعایت خواهد شد: چنانچه این بیمه به -)2/14(
ــی  ــرض م ــه            ف ــت بیم ــده تح ــه ش ــغ بیم ــل مبل ــع ک ــا جم ــر ب ــاال براب ــوافقی ک ــت ت ــه قیم ــود ک ــه   ش ــه و کلی ــه اولی  نام

گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شـده   باشد .تعهد بیمه گذار تحصیل شده است، می نامه هاي ارزش اضافی دیگر که توسط بیمه بیمه 
 نامه با جمع کل مبلغ بیمه شده، خواهد بود. این بیمه

گـر   هـاي دیگـر بـه بیمـه     نامـه  ه تحت کلیه بیمـه گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بیمه شد در صورت وقوع خسارت ،بیمه
 باشد. می

  
 منافع حاصل از بیمه

 این بیمه -15
قـرارداد بیمـه توسـط او یـا از سـوي او       اعم از اینکه کند ، بیمه گذاري را تحت پوشش قرار می دهد که ادعاي خسارت می -1/15

 منعقد شده یا بیمه نامه به او منتقل شده باشد. 
 نمی کند. کنندگان کاال و سایر امانت گیران کاالي مورد بیمه تسري نمی یابد و آنان را منتفعبه حمل  -2/15
  

 به حداقل رساندن خسارات
 گذار وظایف بیمه

 اند: گذار، کارکنان و نمایندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظف بیمه -16
 رساندن چنین خسارتی موثر است را انجام دهند.هرگونه اقدام معقول که جهت دفع یا به حداقل  -)1/16(
 امکان اقامه دعوي و احقاق حق علیه حمل کنندگان، تحویل گیرندگان کاال یا هر شخص ثالث را کامالً حفظ کنند. -)2/16(

گذار جهت انجـام   نامه، هزینه هاي متناسب و معقولی که بیمه گر عالوه بر سایر خسارات قابل پرداخت تحت این بیمه در مقابل، بیمه
 نماید. این وظایف متحمل شده است را جبران می

  
 عدم اسقاط حق 

٤۱۰  

 



عنـوان   آید، نبایـد بـه   عمل می مرمت و بازیافتن مورد بیمه به منظور نجات، حفظ یا گر به گذار و یا بیمه اقداماتی که توسط بیمه -17
 هر یک از طرفین محسوب گردد.عنوان هرگونه خدشه در حقوق  اسقاط حق یا قبول ترك مالکیت یا به

  
 اجتناب از تاخیر

باشد، باید  گذار براي حمل کاال در تمام موارد تا حدي که درکنترل وي می از جمله شرایط این بیمه این است که اقدامات بیمه -18
 نحو متعارف انجام گیرد. با سرعت معقول و به

  
 قانون و عرف 

 کشور ایران است.این بیمه تابع قانون بیمه و عرف  -19
  

 10و یا اطالع از تغییر مقصـد مطـابق بنـد     9گذار موظف است در صورت تقاضاي تمدید براي این بیمه نامه مطابق بند  تذکر: بیمه
 فورا بیمه گر را مطلع کند. شرط استفاده از چنین پوششی انجام این تعهد می باشد. 

  
 گران کاال  شرایط بیمه

 )Cمجموعه شرایط (
 مشمول بیمه خطرات

 خطرات تحت پوشش 
 دهد. را پوشش می 7، 6، 5، 4این بیمه خطرات زیر به جز موارد استثنا شده در بندهاي  -1
 دیدن مورد بیمه که به طور منطقی مرتبط با یکی از موارد زیر باشد: شدن یا آسیب تلف -)1/1(
 آتش سوزي یا انفجار. -)1/1/1(
 شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور.گل نشستن ، زمینگیر  به -)2/1/1(
 واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی. -)3/1/1(
 غیر از آب. تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به -)4/1/1(
 تخلیه کاال در بندر اضطراري. -)5/1/1(
 تلف شدن یا آسیب دیدن کاالي مورد بیمه که علت آن یکی از امور زیر باشد: -)2/1(
 فداکردن کاال در جریان خسارت عمومی. -)1/2/1(
 به دریا انداختن کاال جهت سبک سازي کشتی. -)2/2/1(
  

 خسارت همگانی 
سارت یا در ارتباط با آن به جز مـوارد منـدرج   منظور پیشگیري از خ نامه خسارات همگانی و هزینه هاي نجات راکه به  این بیمه -2

و طبق قرارداد حمل و یا قانون و عرف حـاکم بـر آن محاسـبه و تعیـین شـده باشـد، پوشـش         وجود آمده  به 7، 6، 5، 4در بندهاي
 دهد. می

  
 مسئولیت مشترك در تصادم

مشترك دو کشتی در تصادم ، بیمه گر جبـران ایـن زیـان را در     به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئولیت -3
عهده می گیرد . بیمه گذار تقبل می نماید که هر گاه حمل کننده بر اسـاس شـرط مـذکور     قبال خطرات مورد تعهد در این بیمه به

٤۱۱  

 



ز بیمه گذار را در دعـوي بـه عهـده    مطالبه زیان کند ، بیمه گر را آگاه نماید . در این صورت بیمه گر حق دارد به هزینه خود دفاع ا
 گیرد. 

  
 استثنائات

 گردد: این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمی -4
 گذار تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه قابل انتساب به سوء عمل ارادي بیمه -)1/4(
 مورد بیمه.  نشت و ریزش عادي، کسري عادي وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادي کاالي -)2/4(
مـورد   دیدن یا هزینه ناشی از کـافی نبـودن یـا نامناسـب بـودن بسـته بنـدي یـا آمـاده سـازي کـاالي            تلف شدن، آسیب -)3/4(

وسیله بیمه گذار یا کارکنان او انجام شـده    مشروط بر اینکه بسته بندي یا آماده سازي قبل از شروع این بیمه انجام شده یا به بیمه
شـامل   "بسـته بنـدي    "ه با حوادث معمول در سفر بیمه شده را نداشته باشد.( در موارد مربوط به این شـرط ، باشند و تحمل مقابل

 .)شوند چیدن کاالي مورد بیمه در کانتینر هم هست وکارکنان جزو پیمانکاران مستقل محسوب نمی
 مه.مورد بی عیب ذاتی یا ماهیت کاالي  تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه به علت -)4/4(
استثناء  که علت آن تاخیر باشد، حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد(به یا هزینه اي تلف شدن، آسیب دیدن -)5/4(

 .)2هزینه هاي قابل پرداخت بر اساس بند 
گرداننـدگان کشـتی یـا    دیدن یا هزینه ناشی از اعسار یا ورشکستگی مالکان، مدیران، اجاره کنندگان یا  تلف شدن ، آسیب -)6/4(

قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها، به شرط اینکه بیمه گذار در هنگام بارگیري کاالي مورد بیمه در کشـتی ، از ایـن   
مانع  تواند امر مطلع بوده یا بایستی طبیعتا در جریان معمول تجارت خود از این مسئله آگاه باشد که این اعسار و یا ناتوانی مالی می

واگذار شـده باشـد کـه آن     )از ادامه عادي سفر گردد. این استثنا در صورتی که قرارداد بیمه به طرف دیگري ( طرف مدعی خسارت
 الزام آور خریداري کرده یا با خرید آن توافق نموده است ، اعمال نمی گردد. طرف موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد

 تخریب عمدي کاالي مورد بیمه یا هر قسمت از آن از سوي هر شخص متخلفآسیب عمدي یا  -)7/4(
اي باشـد   یا وسـیله   تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه اي که مستقیم یا غیر مستقیم به علت یا ناشی از کاربرد هر نوع سالح -)8/4(

 نیرو یا ماده رادیو اکتیو کارکند. اي و یا ترکیب هسته اي یا واکنش مشابه دیگر یا یا شکست هسته که با انرژي اتمی 
 دهد: وجه تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی هیچ  این بیمه به -)1/5( -5
کشتی یا شناور یا نا مناسب بودن کشتی یا شناور براي حمل ایمن کاالي مورد بیمه ، مشـروط بـر    عدم قابلیت دریانوردي -)1/1/5(

وسیله حمل ، بیمه گذار از فقدان قابلیت دریانوردي یا نا مناسب بودن کشـتی یـا شـناور     بارگیري کاالي مورد بیمه بهاینکه هنگام 
 آگاه باشد.

مشروط بر اینکه بـارگیري کـاال درون یـا بـرون ایـن       مورد بیمه، جهت حمل سالم   نامناسب بودن کانتینریا وسیله حمل -)2/1/5(
از نامناسـب بـودن    نامه انجام شده باشد یا توسط بیمه گذار یا کارکنان او انجـام شـده باشـد و آنهـا     قبل از شروع این بیمه وسائط

 باشند. بارگیري کاالي مورد بیمه اطالع داشته وسائط مذکور در زمان
واگذار شده باشد و ایشان موضوع بیمه را با حسن نیت  )در مواردي که قرارداد بیمه به طرف دیگري ( طرف مدعی خسارت -)2/5(

 اعمال نمی گردد. 1/1/5و تحت قرارداد الزام آور خریداري کرده یا با خرید آن توافق نموده است استثناي بند 
یمه و مناسب بودن کشتی براي حمل مورد ب قابلیت دریانوردي کشتی بیمه گران حق ادعاي نقض تعهدات ضمنی راجع به -)3/5(

 کنند. را از خود اسقاط می
 کند:  هایی را که علت اصلی آنها یکی از موارد زیر باشد جبران نمی این بیمه به هیچ عنوان ،تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه -6
یا بـر  جنگ، جنگ داخلی، انقالب، شورش، قیام و یا زد و خوردهاي داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط  -)1/6(

 علیه یکی از دو قدرت متخاصم.

٤۱۲  

 



 یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها. توقیف، ضبط، مصادره، تصرف یا اثرات ناشی از این امور -)2/6(
 که یا سایر سالحهاي جنگی به جا مانده و متروکه. مین، اژدر و بمبهاي مترو -)3/6(

 دهد: هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمیدیدن یا  وجه تلف شدن، آسیب هیچ نامه به این بیمه -7
عمل اعتصاب کنندگان، جلوگیري از ورود کارگران یا عمل اشخاصـی کـه در درگیریهـاي کـارگري، آشـوبها یـا اغتشاشـات         -)1/7(

 داخلی شرکت می کنند.
 اعتصاب، تعطیل محل کار، درگیریهاي کارگري، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی. -)2/7(
ونه عمل تروریستی یا اقدام هر شخصی که مستقیما با هدف براندازي دولتی یا اعمال نفوذ از طریق توسـل بـه زور یـا    هر گ -)3/7(

 خشونت بر علیه دولت یا از طرف یا در ارتباط با هر سازمانی که قانونی یا غیر قانونی تشکیل شده باشد.
 عمل هر شخصی با انگیزه سیاسی عقیدتی یا مذهبی -)4/7(
  

 اعتبار بیمه نامه مدت
 شرط حمل

  بـه  نامـه را  انبار یا محل نگهداري مذکور در این بیمه که کاالي مورد بیمه، ، این بیمه از زمانی11مشروط به رعایت بند  -)1/8( -8
آغاز و در نماید،  شروع حمل براي اولین بار ترك می منظور بارگیري بدون وقفه بر روي وسیله نقلیه یا هر وسیله حمل دیگري براي

 یابد و در یکی از حاالت زیر، هر کدام زودتر واقع شود، منقضی می شود: طول جریان عادي حمل ادامه می
در مقصـد مـذکور در    وسیله نقلیه دیگر در انبـار یـا محـل نگهـداري نهـایی      تخلیه کامل کاال از وسیله حمل یا به مجرد -)1/1/8(

 نامه. بیمه
دیگر به هر انبار یا محل نگهـداري دیگـر در مقصـد منـدرج در      یا وسیله نقلیه از وسیله حمل کاالبه مجرد تخلیه کامل  -)2/1/8(

گذار یا کارکنان وي براي نگهداري کاال در خارج از مسیر حمل یـا تقسـیم و توزیـع کـاال در نظـر       بیمه نامه یا قبل از آن ، که بیمه
 گرفته باشد.

ن او تصمیم می گیرند خارج از مسیر عادي حمل از هر یـک از وسـایل حمـل زمینـی یـا      هنگامی که بیمه گذار یا کارکنا -)3/1/8(
 سایر وسائل حمل یا کانتینر براي نگهداري کاالي مورد بیمه استفاده کنند.

 روز از تخلیه کامل کاالي مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه. 60به مجرد انقضاي  -)4/1/8(
از کشتی در بندر نهایی تخلیه و قبل از انقضاي مدت بیمه نامه قرار باشد که کـاال بـه    کاالي مورد بیمه هرگاه پس از تخلیه -)2/8(

بـه   4/1/8الـی   1/1/8مقصد دیگري غیر از مقصد تعیین شده در بیمه نامه حمل شود، در این صورت بیمه طی مدت مقرر در بنـد  
 اقد اعتبار است.اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به مقصد دیگر ف

در صورت تاخیر خارج از  )مندرج در زیر 9و مقررات بند  4/1/8الی  1/1/8این بیمه (با توجه به موارد خاتمه مذکور در بند  -)3/8(
گذار، هر نوع تغییر مسیر، تخلیه اجباري، ارسال مجدد یا انتقال کاال به کشتی دیگر و در جریان هر نوع تغییري کـه در   اختیار بیمه

، سفر دریایی روي داده و ناشی از اختیاراتی باشد که طبق قرارداد باربري به مالکان یا اجاره کننـدگان کشـتی تفـویض شـده اسـت     
 داراي اعتبار خواهد بود.

  
 خاتمه قرارداد حمل و نقل 

گذار در بندر یا محلی غیر از مقصد مذکور در آن قرارداد خاتمه  هر گاه قرارداد حمل در اثر رویدادي خارج از اراده و اختیار بیمه -9
، خاتمه یابـد یـا حمـل کـاال بـه نحـو       )فوق 8شرح مندرج در شرط  نحو دیگري قبل از تحویل کاال در مقصد (به یابد یا حمل کاال به

شود مگر آنکه مراتـب   خاتمه یابد ، این بیمه نیز منقضی می )فوق  8کاال در مقصد ( به شرح مندرج در شرط  دیگري قبل از تخلیه
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این بیمـه   )گر بیمه اضافی (درصورت درخواست بیمه صورت در ازاء حق گر اطالع و ادامه بیمه درخواست شود که در آن به بیمه "فورا
 ماند: قوت خود باقی می هاي مقرر در زیر به  تا یکی از مهلت

فروش رسیده و تحویل گردد یا چنانچه توافق خاص دیگري نشده باشد، تا انقضاء  چنین بندر یا محلی به که کاال در تا زمانی -)1/9(
 روز بعد از ورود کاالي بیمه شده به چنین بندر یا محل، هر کدام زودتر واقع شود. 60مدت 

بـه مقصـد مـذکور در     )ده باشـد روز (یا هر مدت اضافی دیگـري کـه توافـق شـ     60اگر کاالي مورد بیمه ظرف همان مدت  -)2/9(
 شود. منقضی می 8صورت بیمه طبق ضوابط مقرر در بند  نامه یا هر مقصد دیگري ارسال گردد، در این بیمه

  
 تغییر سفر

اینکـه    گذار تغییر نماید، بقـاء اعتبـار ایـن بیمـه مشـروط اسـت بـه        هر گاه پس از شروع این بیمه مقصد توسط بیمه -)1/10( -10
بیمه مورد توافق قرار گیرد. چنانچه خسارتی قبـل از توافقـات رخ دهـد     گر اعالم کند و شرایط و حق مراتب را فورا به بیمهگذار  بیمه

 تحت پوشش خواهد بود مشروط به اینکه بر مبناي نرخ و شرایط متعارف بازار باشد.
آغاز اما کشتی بدون اطالع بیمه گذار یا کارکنـان   )1/8طبق شرایط این بیمه ( مطابق بند  هر گاه حمل کاالي مورد بیمه -)2/10(

 است. وي به مقصد دیگري حرکت کند ، با شروع حمل این بیمه به قوت خود باقی
  

 خسارات
 نفع بیمه اي 

هنگام بروز خسارت، نسبت به کـاالي مـورد بیمـه نفـع بیمـه اي       باید گذار براي جبران خسارت تحت این بیمه، بیمه -)1/11( -11
 باشد.داشته 

گذار حق دارد خسارت ناشی از خطر بیمه شـده را کـه در طـول مـدت ایـن بیمـه        بیمه فوق، 1/11مشروط به رعایت بند  -)2/11(
گـذار از   شود، دریافت دارد، حتی اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بیمه اتفاق افتاده باشد مگر آنکه در مـورد اخیـر بیمـه    حادث می

 گر نسبت به آن بی اطالع باشد. بیمه وقوع خسارت مطلع بوده و
  

 هزینه حمل تا مقصد نهایی
غیر از مقصـد کـاالي بیمـه     هرگاه در اثر تحقق یکی از خطرات تحت پوشش این بیمه، حمل موضوع بیمه در بندر یا محلی به -12

مقصـد    نگهداري و ارسال مورد بیمه بهطور معقول و متعارف براي تخلیه،  گر هرگونه هزینه هاي اضافی که به شده خاتمه یابد، بیمه
 گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود. توسط بیمه

ــدهاي       ــدرج در بنـ ــتثنائات منـ ــوده و اسـ ــانی نبـ ــارت همگـ ــا خسـ ــات یـ ــاي نجـ ــه هـ ــامل هزینـ ــد شـ ــن بنـ ــررات ایـ  مقـ
ی یـا قصـور در انجـام تعهـدات     در مورد آن صادق خواهد بود و نیز شامل هزینه هاي ناشی از تقصیر، غفلت، ورشکستگ 7، 6، 5، 4 

 گردد. گذار یا کارکنان وي نمی مالی بیمه
  

 خسارت کلی فرضی 
مورد بیمه قطعی و غیر قابل  عنوان خسارت کلی فرضی قابل قبول نیست مگر اینکه بدین لحاظ که تلف درخواست خسارت به -13

شده، از قیمت آن کاال در مقصد بیشـتر خواهـد بـود رهـا     مقصد تعیین  اجتناب است و یا هزینه نجات، مرمت و ارسال مجدد آن به
 کردن آن معقول و منطقی باشد.

  
 ارزش اضافی 
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شـود کـه قیمـت     نامه، بیمه ارزش اضافی تحصیل کند، فرض مـی  گذار براي کاالي بیمه شده تحت این بیمه اگر بیمه -)1/14( -14
گر با  نامه هاي ارزش اضافی، افزایش یافته است و تعهد بیمه و کلیه بیمهنامه  توافقی کاال تا جمع کل مبلغ بیمه شده تحت این بیمه

گذار موظـف بـه    شود. در صورت وقوع خسارت، بیمه نامه با کل مبالغ بیمه شده، تعیین می توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه
 باشد. ر میگ هاي دیگر به بیمه نامه ارائه مدارك مربوط به مبالغ بیمه شده تحت کلیه بیمه

 صورت ارزش اضافی باشد، شرط زیر رعایت خواهد شد: چنانچه این بیمه به -)2/14(
ــی  ــرض م ــه            ف ــت بیم ــده تح ــه ش ــغ بیم ــل مبل ــع ک ــا جم ــر ب ــاال براب ــوافقی ک ــت ت ــه قیم ــود ک ــه   ش ــه و کلی ــه اولی  نام

ر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شـده  گ باشد .تعهد بیمه گذار تحصیل شده است، می نامه هاي ارزش اضافی دیگر که توسط بیمه بیمه 
 نامه با جمع کل مبلغ بیمه شده، خواهد بود. این بیمه

گـر   هـاي دیگـر بـه بیمـه     نامـه  گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بیمه شده تحت کلیه بیمـه  در صورت وقوع خسارت ،بیمه
 باشد. می

  
 منافع حاصل از بیمه

 این بیمه -15
قـرارداد بیمـه توسـط او یـا از سـوي       اعم از اینکـه  کند ، را تحت پوشش قرار می دهد که ادعاي خسارت می بیمه گذاري -)1/15(
 منعقد شده یا بیمه نامه به او منتقل شده باشد.  او
 نمی کند. به حمل کنندگان کاال و سایر امانت گیران کاالي مورد بیمه تسري نمی یابد و آنان را منتفع -)2/15(
  

 ساندن خساراتبه حداقل ر
 گذار وظایف بیمه

 اند: گذار، کارکنان و نمایندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظف بیمه -16
 هرگونه اقدام معقول که جهت دفع یا به حداقل رساندن چنین خسارتی موثر است را انجام دهند. -)1/16(
 گیرندگان کاال یا هر شخص ثالث را کامالً حفظ کنند.امکان اقامه دعوي و احقاق حق علیه حمل کنندگان، تحویل  -)2/16(

گذار جهت انجـام   نامه، هزینه هاي متناسب و معقولی که بیمه گر عالوه بر سایر خسارات قابل پرداخت تحت این بیمه در مقابل، بیمه
 نماید. این وظایف متحمل شده است را جبران می

  
 عدم اسقاط حق 

عنـوان   آید، نبایـد بـه   عمل می مرمت و بازیافتن مورد بیمه به منظور نجات، حفظ یا گر به ر و یا بیمهگذا اقداماتی که توسط بیمه -17
 عنوان هرگونه خدشه در حقوق هر یک از طرفین محسوب گردد. اسقاط حق یا قبول ترك مالکیت یا به

  
 اجتناب از تاخیر

باشد، باید  اي حمل کاال در تمام موارد تا حدي که درکنترل وي میگذار بر از جمله شرایط این بیمه این است که اقدامات بیمه -18
 نحو متعارف انجام گیرد. با سرعت معقول و به

  
 قانون و عرف 

 این بیمه تابع قانون بیمه و عرف کشور ایران است. -19
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 10و یا اطالع از تغییر مقصـد مطـابق بنـد     9گذار موظف است در صورت تقاضاي تمدید براي این بیمه نامه مطابق بند  تذکر: بیمه
 فورا بیمه گر را مطلع کند. شرط استفاده از چنین پوششی انجام این تعهد می باشد.

 

 

 

 80آیین نامه شماره 

 اي کارفرما در قبال کارکنان شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه

 

شرایط عمومی « 03/11/1391گري، در جلسه مورخ  قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17عالی بیمه در اجراي ماده  شوراي
 تبصره به شرح ذیل تصویب نمود: 4ماده و  27را مشتمل بر » اي کارفرما در قبال کارکنان بیمه مسئولیت مدنی حرفه

  
 کلیات -فصل اول

و سایر قوانین و مقررات مرتبط و  1316نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه، سال  این بیمه نامه: اساس بیمه -1ماده 
باشد. آن قسمت از  تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می )باشد نامه می گذار (که جزء الینفک این بیمه پیشنهاد کتبی بیمه

گذار اعالم گردیده است، جزء  نامه یا قبل از آن کتباً به بیمه مان با صدور بیمهگر نبوده و همز گذار که مورد قبول بیمه پیشنهاد بیمه
 شود. گر محسوب نمی تعهدات بیمه

  
 اصطالحات زیر در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است: تعاریف و اصطالحات: -2ماده 
از بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران بوده و مجاز به انجام عملیات  است که داراي پروانه فعالیت  ي ا مؤسسه بیمهگر:  بیمه -1

 بیمه در این رشته است. 
گر براي جبران خسارت ناشی از وقوع یا بروز حادثه تحت گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمهوجهی که بیمه حق بیمه: -2

 پردازد. نامه میپوشش بیمه
 باشد. کند و متعهد به پرداخت حق بیمه می گر منعقد می وقی که قرارداد بیمه را با بیمههر شخص حقیقی یا حقگذار:  بیمه -3
العمل اعم از حقوق و مزد، سهم سود و یا سایر مزایا  گذار حق افرادي که در ازاي انجام کار موضوع بیمه از بیمهکارکنان: -4

 درج شده است. نامه  نمایند و یا مشخصات آنها در شرایط خصوصی بیمه دریافت می
توانند جزء کارکنان تحت  گذار شخص حقوقی باشد، اعضاي هیات مدیره و مدیرعامل شرکت نیز می در صورتیکه بیمه -تبصره

 باشند.  پوشش بیمه نامه 
 .  اند و یا فوت گردیده )عضو (کلی یا جزئی کارکنانی که در اثر وقوع حادثه دچار صدمه جسمی، نقص زیاندیده/گان: -5
 هر نوع وظیفه شغلی که بر حسب ارجاع کارفرما، کارکنان موظف به انجام آن هستند.کار موضوع بیمه: -6
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نامه اتفاق افتد و  انجام کار موضوع بیمه و در مدت اعتبار بیمه رویدادي است که حین و به مناسبت حادثه موضوع بیمه: -7
گذار مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت  ان گردد و بیمهعضو، ازکارافتادگی یا فوت کارکن منجر به صدمه جسمی، نقص

 ناشی از آن شناخته شود.
کلیه حوادثی که در جریان امور روزمره و جاري و در محل استراحت و غذاخوري و نظافت و امثال آن در محدوده  -تبصره

 د.گرد افتد، حادثه موضوع بیمه تلقی می مکانی موضوع بیمه براي کارکنان اتفاق می
کنند  حسب درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می محدوده اي است که کارکنانمحدوده مکانی موضوع بیمه:  -8

 گردد. نامه مشخص می و و از طریق درج نشانی یا تعیین حدود آن در شرایط خصوصی بیمه
ز اعضاي بدن که ناشی از حادثه موضوع بیمه قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوي ا نقص عضو: -9

 بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.
گردد در صورت بروز صدمات جسمی یا فوت کارکنان ناشی  گر متعهد می وجهی است که بیمه غرامت فوت و نقص عضو: -10

 د.بپرداز نامه به زیاندیده یا ذینفع از وقوع حادثه مشمول بیمه طبق شرایط این بیمه
غرامت صدمه  هاي پزشکی و  گذار در قبال پرداخت هزینه اي بیمه عبارت است از مسئولیت مدنی حرفه موضوع بیمه: -11

 گذار ناشی از حادثه موضوع بیمه.  عضو و فوت کارکنان بیمه جسمی، نقص
  

 گردد. نامه مشخص می ط خصوصی بیمهنامه به ترتیبی خواهد بود که در شرای شروع و انقضاي مدت بیمه نامه: مدت بیمه -3ماده 
  

 گذار  وظایف و تعهدات بیمه -فصل دوم
گر همه اطالعات راجع به موضوع بیمه را در  هاي بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش بیمه -4ماده 

گر به عمد از اظهار مطلبی خودداري نماید و یا به عمد بر خالف  هاي بیمه گذار در پاسخ به پرسش اختیار وي قرار دهد. اگر بیمه
ل خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا بر خالف واقع اظهار شده است هیچگونه تأثیري در نامه باط واقع اظهاري بنماید بیمه
بیمه  تواند اقساط حق گر می گذار به وي مسترد نخواهد شد بلکه بیمه به عالوه نه فقط وجوه پرداختی بیمه وقوع حادثه نداشته باشد.

 البه نماید.گذار مط را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه
  

هرگاه در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و وضعیت کار موضوع بیمه بوجود آید که موجب تشدید خطر شود و یا  -5ماده 
گذار موظف است  تغییري در محدوده مکانی موضوع بیمه و یا کارکنان به وجود آید ولو آنکه منجر به تشدید خطر نشود بیمه

گذار نباشد مشارالیه  گر برساند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه ع بیمهبالفاصله موضوع را به اطال
گر  روز از تاریخ اطالع خود رسماً به بیمه گر اعالم کند. در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت، بیمه 10باید مراتب را ظرف 

نامه را  گذار بیمه اي مدت باقیمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بیمهتواند حق بیمه اضافی را متناسب با خطر بر می
تواند خسارت را به نسبت  گر می فسخ نماید. هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود که خسارت ناشی از تشدید خطر بوده است بیمه

 بیمه متناسب با خطر مشدد، پرداخت نماید. شده به حق بیمه تعیین حق
  

و متعارف را  گذار موظف است حسب مورد مقررات مصوب شوراي عالی حفاظت فنی را رعایت نماید و اقدامات الزم بیمه -6ماده 
 براي جلوگیري از وقوع حوادث و توسعه خسارت به عمل آورد.

  
همچنین دریافت هر نوع ادعا و یا نامه و  گذار موظف است از تاریخ اطالع خود از وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه بیمه -7ماده 

 اقدامات زیر را انجام دهد: )شود (اعم از کتبی یا شفاهی نامه مربوط می که به این بیمه مطالبه کارکنان علیه خود
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گر مراجعه و با تکمیل فرم اعالم خسارت، وقوع حادثه و یا ادعاي  شعب بیمه حداکثر ظرف پنج روز کاري به یکی از -1
 گر برساند.  مطروحه را اعالم نماید و یا مراتب را ظرف مدت مذکور از طریق پست سفارشی به اطالع بیمه

کننده دعوا و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوا  خواسته یا موضوع دعوا، نام و نشانی خواهان و یا اقامه -2
شده است، مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطالعات، مشخصات و نکات دیگر 

گر تسلیم و  و هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره در اختیار دارد به بیمهمربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد 
 گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید.  بیمه

 گر به عمل آورد. براي بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاري الزم را با بیمه    -3
  

شود که بتواند  با حق واگذاري به غیر، در دعاوي مربوط به این بیمه نامه محسوب میگذار  بیمه گر قائم مقام بیمه -8ماده 
گذار در طول مدت جریان دعوي نباید اقدامی  نامه تعقیب نماید. بیمه هاي مربوط را در مراجع قضایی تا میزان تعهد این بیمه پرونده

گذار حق هر گونه  نامه بیمه د ولی نسبت به مازاد تعهدات این بیمهگر در تعقیب دعوي لطمه وارد آور به عمل آورد که به حقوق بیمه
 اقدامی خواهد داشت.

  
نامه را انجام ندهد و باعث افزایش تعهد  گذار به تشخیص مراجع ذیصالح سهواً وظایف مندرج در این بیمه چنانچه بیمه -9ماده 
گذار از میزان خسارت قابل  تواند به نسبت تأثیر قصور بیمه گر می گر و یا مانع تشخیص علت یا ماهیت حادثه شود بیمه بیمه

 ق زیاندیده نخواهد بود.پرداخت بکاهد. حکم این ماده نافی حقو
  

گر اعالم نماید. چنانچه بعد از وقوع حادثه معلوم گردد که آخرین  گذار موظف است تعداد واقعی کارکنان را به بیمه بیمه -10ماده 
د. در یاب تعداد اظهارشده به تعداد واقعی کاهش می گر به نسبت تعداد اظهارشده کارکنان کمتر از تعداد واقعی است تعهدات بیمه

 گذار خواهد بود. اینصورت پرداخت مابه التفاوت خسارت برعهده بیمه
  

گر منوط به  شود ولی شروع پوشش بیمه اي و اجراي تعهدات بیمه گر صادر می گذار و قبول بیمه نامه با تقاضاي بیمه بیمه -11ماده 
بیمه به صورت قسطی باشد و  چه پرداخت حقبینی شده است. چنان نامه پیش بیمه به ترتیبی است که در بیمه پرداخت حق

نامه  این آیین 23نامه را با رعایت ماده  تواند بیمه گر می هر یک از اقساط موعدرسیده را به هر دلیل پرداخت نکند بیمه گذار بیمه
شده به  پرداختبیمه  نامه را فسخ نکرده باشد در صورت وقوع حادثه، خسارت به نسبت حق گر بیمه فسخ نماید. چنانچه بیمه

نامه ضوابط دیگري  شد پرداخت خواهد شد مگر آنکه در شرایط خصوصی بیمه اي که تا زمان وقوع حادثه باید پرداخت می بیمه حق
 درج شده باشد.

  
ذار گ نامه درج گردیده است. بیمه گذار همان است که در پیشنهاد بیمه و متن این بیمه نشانی و اقامتگاه قانونی بیمه -12ماده 

گر برساند. در غیر این صورت نشانی و اقامتگاه  موظف است تغییر نشانی و اقامتگاه قانونی خود را به صورت کتبی به اطالع بیمه
 شود. گذار معتبر شناخته می قبلی بیمه

  
گذار  نداشته باشد بیمهعمل آمده است مطابقت  هایی که بین طرفین به  نامه و اوراق الحاقی با موافقت هرگاه مفاد بیمه -13ماده 

نامه یا الحاقیه بطور کتبی تقاضاي اصالح نماید وگرنه اوراق مذکور قطعی تلقی  روز از تاریخ دریافت بیمه 15موظف است ظرف 
 خواهد شد.
 گر وظایف و تعهدات بیمه -فصل سوم
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 گر خواهد بود: نامه در تعهد بیمه موارد زیر با صدور بیمه هاي اصلی: پوشش -14ماده 
غرامت فوت، صدمه جسمی و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی براي هر نفر در هر حادثه موضوع بیمه حداکثر به میزان  -1

 نامه. مندرج در شرایط خصوصی بیمه
هاي پزشکی براي هر نفر در هر حادثه موضوع بیمه پس از تایید پزشک معتمد و حداکثر به میزان مندرج در شرایط  هزینه -2

 نامه. بیمه خصوصی
گذار در مراجع  گذار یا بر مبناي درصد مسئولیت بیمه گر و بیمه غرامت فوت، صدمه جسمی یا نقص عضو با توافق بیمه -تبصره

شود. در هر صورت حداکثر مبلغ قابل  شود و اعمال آن بر روي معادل ریالی ارزانترین دیه رایج روز محاسبه می قضائی تعیین می
 نامه بیشتر نخواهد بود.  ه موضوع بیمه براي هر نفر از مبلغ مندرج در شرایط خصوصی بیمهپرداخت در هر حادث

  
گذار و موافقت بیمه گر با اخذ حق بیمه اضافی بر اساس  پوشش هاي اضافی با درخواست بیمه هاي اضافی: پوشش -15ماده 

 تواند تحت پوشش قرار گیرد. نامه می شرایط اختصاصی بیمه
  

درمواردي که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارائه رأي دادگاه شده است، حسب مورد  -16ماده 
زیاندیده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ رأي قطعی یا ظرف پانزده روز پس از قطعی شدن 

گر مکلف است به محض  گر مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمایند. بیمه خسارت به بیمه رأي ابالغی با مدارك الزم براي دریافت
وصول درخواست، آن را ثبت و ضمن تحویل رسیدي به متقاضی مشتمل بر نام متقاضی، تاریخ تسلیم و شماره ثبت، نقصان یا کامل 

گر موظف است حداکثر ظرف سی  ا کامل باشد بیمهبودن مدارك را درحضور متقاضی بررسی کند. چنانچه مدارك در زمان تقاض
و چنانچه مدارك تسلیمی ناقص باشد، مراتب را حضوراً و به صورت  روز از تاریخ تقاضا، خسارت متعلقه را پرداخت نماید )30(

  کتبی به متقاضی اعالم تا نسبت به رفع نقص حداکثر ظرف یک هفته اقدام کند.
 گر نخواهد بود. ظرف مهلت مقرر ویا تاخیر در تکمیل مدارك موجب افزایش تعهدات بیمه عدم مراجعه اشخاص مذکور -تبصره

  
  

نامه پرداخت خواهد کرد و به محض  گذار به زیاندیده یا ذینفع بیمه نامه را با اطالع بیمه گر خسارت موضوع این بیمه بیمه -17ماده 
هاي تحت پوشش، حسب مورد  گردد. سایر هزینه دیده بري الذمه می نگذار و شخص یا اشخاص زیا پرداخت خسارت، در مقابل بیمه

گر در پرداخت خسارت تأخیر کند افزایش  دیده پرداخت خواهد شد. چنانچه پس از تکمیل مدارك الزم، بیمه گذار یا زیان به بیمه
 گر خواهد بود. خسارت ناشی از افزایش احتمالی مبلغ دیه بر عهده بیمه

  
گر موظف است بر مبناي این  گران باشد بیمه گذار همزمان تحت پوشش سایر بیمه رتی که مسئولیت بیمهدر صو -18ماده 
 گران به آنها مراجعه نماید. تواند براي بازیافت سهم سایر بیمه نامه تعهدات خود را ایفا نماید و سپس می بیمه

  
تواند قبل از صدور  گر محرز باشد می مدارك ارائه شده از نظر بیمهگذار با توجه به اسناد و  در مواردي که مسئولیت بیمه -19ماده 

گذار و اخذ رضایت از مدعی یا مدعیان، خسارت و یا غرامت مربوط را پرداخت  صالح، در صورت توافق با بیمه رأي مراجع قانونی ذي
 گر در برابر هر گونه ادعاي بعدي تعهدي نخواهد داشت. کند. در این صورت بیمه

  
در صورت صدور راي قطعی مبنی بر مسئولیت کارفرما، مؤسسه بیمه مکلف به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات  -20ه ماد

 نامه بر اساس مفاد راي صادره خواهد بود. بیمه
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 گر هاي خارج از تعهد بیمه خسارت -فصل چهارم
نامه یا الحاقیه  نامه نیست مگر آنکه در بیمه مههاي زیرتحت پوشش این بی خسارت گر: هاي خارج از تعهد بیمه خسارت -21ماده 

 آن به نحو دیگري توافق شده باشد: 
کلیه امراضی که شخص در اثر فعالیت عادي و به مرور زمان به آن دچار گردیده باشد مگردر مواردي که بنا به راي مراجع ذیصالح  -1

 گذار مسئول شناخته شده باشد. بیمه
 خسارتهاي ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوري.    -2
 خسارتهاي مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات رادیواکتیو.     -3
 حوادث ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا و تعطیلی کار.    -4

  
 گر نخواهد بود: در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه خسارت هاي غیرقابل جبران: -22ماده 

گذار و کارکنان وي در ایجاد حادثه موضوع بیمه با تشخیص مراجع ذیصالح در طول مدت  خسارتهاي ناشی از عمد و تقلب بیمه -1
 نامه. اعتبار بیمه

 حوادث ناشی از درگیري و نزاع.    -2
 گردان توسط کارکنان. حوادث ناشی از مصرف مسکرات، موادمخدر یا روان    -3
 محکومیت به جزاي نقدي به نفع دولت و مجازات هاي قابل خرید.    -4
 غرامت و خسارت وارده به کارکنانی که سن آنها کمتر از پانزده سال تمام باشد.    -5
 صالح. ز معتبر کار از مراجع ذيغرامت و خسارت وارد به اتباع خارجی فاقد مجو     -6
 خسارتهاي مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجار هسته اي.    -7
 گذار مسئول آن شناخته نمی شود. کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصالح بیمه     -8

  
 سایر موارد -فصل پنجم

 نامه را فسخ نماید:  روزه بیمه 20تواند با اخطار کتبی  مینامه  در موارد زیر هر یک از طرفین بیمه نامه: نحوه فسخ بیمه -23ماده 
 گر: موارد فسخ از سوي بیمه -1

 هاي بدهکار صادره. بیمه در سررسیدهاي مندرج در اعالمیه عدم پرداخت حق         -
 بیمه اضافی مربوط. گذار به پرداخت حق تشدید خطر و عدم موافقت بیمه         -
 الیه. گذار توسط ورثه یا منتقل گذار و عدم انجام وظایف بیمه فوت بیمه         -

 گذار: موارد فسخ از سوي بیمه -2
 بیمه راضی نشود. گر به تخفیف حق درصورتی که خطر، برطرف شده یا کاهش یابد و بیمه         -
 گر به هر دلیل. متوقف شدن فعالیت بیمه         -
 گذار به ادامه پوشش. عدم تمایل بیمه         -
  

  
  

گذار  گر، باید حق بیمه مدتی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه در صورت فسخ از طرف بیمه -24ماده 
ذیل گذار حق بیمه مدت بیمه بر اساس تعرفه کوتاه مدت به شرح  نامه از طرف بیمه برگشت داده شود. در صورت فسخ بیمه
 محاسبه و بقیه آن مسترد خواهد شد: 
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 حق بیمه بر مبناي حق بیمه یکساله مدت اعتبار

 درصد حق بیمه ساالنه 5 روز 5تا 

 درصد حق بیمه ساالنه 10 روز 15روز تا  6از 

 درصد حق بیمه ساالنه 20 روز 30روز تا  16از 

 درصد حق بیمه ساالنه 30 روز 60روز تا  31از 

 درصد حق بیمه ساالنه 40 روز 90روز تا  61از 

 درصد حق بیمه ساالنه 50 روز 120روز تا  91از 

 درصد حق بیمه ساالنه 60 روز 150روز تا  121از 

 درصد حق بیمه ساالنه 70 روز 180روز تا  151از 

 درصد حق بیمه ساالنه 85 روز 270روز تا  181از 

 درصد حق بیمه ساالنه 100 روز به باال 270از 

  
نامه رخ دهد و  گذار براي حوادثی است که در مدت اعتبار بیمه گر منحصر به مسئولیت بیمه تعهدات بیمه مرور زمان: -25ماده 

گذار یا کارکنان وي به  گر اعالم شود. هرگونه اقدام بیمه نامه به بیمه ادعاي خسارت حداکثر ظرف دو سال پس از انقضاي بیمه
 منظور مطالبه خسارت قاطع مرور زمان خواهد بود.

  
  مذاکره  از طریق  که  نامه، در صورتی بیمه  این  از تفسیر و یا اجراي  ناشی  اختالف  هرگونه نحوه حل و فصل اختالف: -26ماده 

  که  . در صورتی است  االتباع الزم طرفین   و براي  مزبور قطعی  داور  خواهد شد و رأي  ارجاع  الطرفین داور مرضی  نشود به  وفصل  حل
 هیأت داوري ارجاع و به ترتیب زیر عمل خواهد شد:  به  نرسند موضوع  توافق  الطرفین به مرضی  داور  در مورد انتخاب  طرفین

  
  

 نماید. می دیگر معرفی   طرف  و به  تعیین  اختصاصی  نفر داور  یک  از طرفین  هر یک -1
 خواهند نمود.  سرداور انتخاب  عنوان  را به  دیگري  داور  اتفاق،  به  مورد اختالف  درباره موضوع  از بحث  قبل  داوران اختصاصی -2
 خواهد بود.  االتباع الزم  طرفین  آرا، معتبر و براي  با اکثریت  داوري  هیأت  رأي -3
نکند و   را تعیینخود   اختصاصی  ، داور مقابل  طرف  داور  و معرفی  روز بعد از انتخاب 30تا   از طرفین  هر یک  که  در صورتی -4

  مورد از دادگاه  توانند حسب از طرفین می  نرسند هر یک  توافق  به  سرداور  روز در مورد تعیین 30تا   یا داوران اختصاصی
 بنماید.  داور یا سرداور  تعیین  درخواست  صالح ذي

  
عرف بیمه و سایر قوانین   بر اساس قانون بیمه، نامه ذکر نشده است  در مواردي که در این بیمه بینی نشده: موارد پیش -27ماده 

 جاري کشور جمهوري اسالمی ایران عمل خواهد شد.
 

٤۲۱  

 


	۲- بند ۸ و بندهاي ۳-۸ و ۴-۸ به شرح زير اصلاح شود:



