
 
 

 ١٢ از ١ صفحه

 �ورای عا�ی ���ه
 ۹۲  �� �ماره  آ�      

 ر��ی ���ه �����م) دال�ی(�� کار��اری  آ�

 بسمه تعالی

ــه اســتناد مــاده  17/12/1394در جلســه مــورخ بیمــه  عــالیشــوراي ــاده  17ب  68و در اجــراي م

رسـمی  ) داللـی (نامـه کـارگزاري   آیـین « گـري،  قانون تأسـیس بیمـه مرکـزي ایـران و بیمـه     

 :به شرح ذیل تصویب نمودتبصره  13ماده و  52 را مشتمل بر »بیمه مستقیم

 

 کلیات و تعاریف -فصل اول

 :است رفته بکار آن مقابل مفاهیم در ریز نامه عباراتدر این آیین -1 ماده

 .ایران اسالمی جمهوري مرکزي بیمه :مرکزي بیمه -1

ـ ا مفـاد  بـه  توجـه  بـا  که است حقوقی یا حقیقی شخص: میمستق بیمه یـرسم) دالل( کارگزار -2  نی

 مـه یب خـدمات  مشـاوره  و يگرواسطه يهاتیفعال انجام به مجاز کارمزد افتیدر يازا در نامهنییآ

 مرکـزي  بیمه از مربوط مقررات و قوانین رعایت با و بوده نامهنییآ نیا 2 ماده در مندرجمستقیم 

ـ ا در و اسـت  نموده دریافت رسمی بیمه مستقیم) داللی( کارگزاري پروانه  کـارگزار  نامـه نیـی آ نی

 .شودیم دهینام مهیب

 در درجـمنـ  يهـا تیـ فعال انجـام  براي است مجوزي: رسمی بیمه مستقیم) داللی( کارگزاري پروانه -3

 بیمـه  توسـط  کـه  یرزنـدگ یغ ای و یزندگ مهیب يها رشته گروه از کی هر در نامه نییآ نیا 2 ماده

کارگزاري نامیـده  نامه پروانه و در این آیین گرددمی صادربه دو شکل حقیقی یا حقوقی   مرکزي

 .شودمی

 آزاد منـاطق  یـا  اصـلی  سـرزمین  در غیردولتـی  و دولتـی  میمسـتق  بیمـه  مؤسسات: بیمه مؤسسه -4

 .باشند می کشور در بیمه عملیات انجام به مجاز که ایران اسالمی جمهوري صنعتی -تجاري

 :است ریز يهاتیفعال انجام به مجاز مهیکارگزار ب -2 ماده

 طیشـرا  و نـرخ  خصـوص  در وي به مشاوره ارایه و بیمه خدمات متقاضی از الزم اطالعاتدریافت  -1

 .یاحتمال خسارت افتیدر نحوه و تقاضا مورد مهیب خدمات

 . بیمه خدمات متقاضی طرف از یندگینما به آن يامضا و مهیب شنهادیپ فرم لیتکم -2
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 ایـ  بیمـه  خدمات متقاضی يبرا مورد حسب بیمه مؤسسات از هیالحاق و مناسب بیمه پوشش اخذ -3

 . گذار مهیب

 شـامل  اسـت،   شده صادر بیمه کارگزار همان کد با که هایی نامه بیمه خسارت هاي پرونده پیگیري -4

 بـه  خسـارت  پرونده تشکیل براي الزم مستندات و مدارك تحویل آن، رسید اخذ و خسارت اعالم

 .گذاربیمه از نمایندگی به خسارت خصوص در مهیب مؤسسه با مذاکره و بیمه مؤسسه

 از یرسم یکتب نامهاجازه داشتن به مشروط ماده نیا 4 و 2 يموضوع بندها يهاتیانجام فعال -تبصره

 يمرکـز  مـه یب یابالغـ  نمونه طبق دیبا نامهاجازه نیا. است گذار مهیب ای بیمه خدمات متقاضی

 .گردد میتنظ

 

 يکارگزارپروانه  يضوابط اعطا -دوم فصل

 رهیمـد  هیئـت ي ا مـه یب عضو و یحقوق بیمه يکارگزار مدیرعامل و یقیحق يکارگزار پروانه یمتقاض -3 ماده

 : باشند ریز طیشرا داراي دیبا آن

 .ایران اسالمی جمهوري دولت تابعیت -1

 .کشور یرسم انیاد از گرید یکی ایاعتقاد به اسالم  -2

 ).آقایان براي( دایم معافیت یا عمومی وظیفه خدمت پایان گواهی داشتن -3

 .سن سال 25 حداقل داشتن -4

 میجـرا  از یکـی  در معاونـت  یـا  ارتکـاب  از ناشی محکومیت سابقه و کیفري پیشینه سوء نداشتن -5

 در مداخلـه  یا و تبانی پولشویی، تدلیس، تزویر، و جعل دولتی، اموال در غیرقانونی تصرف ارتشاء،

 مرکـزي  بیمـه  تأسیس قانون 64 ماده موضوع جرایم و اقتصادي نظام در اخالل و دولتی معامالت

 .گري بیمه و ایران

 .عدم حجر و عدم شهرت به نادرستی -6

 .کارشناسی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مدرك حداقل داشتن -7
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 مـدرك  دارنـدگان  براي سال دو حداقل بیمه مرکزي تشخیص اي به بیمه مفید سابقه کار داشتن  -8

 مـدارك  سـایر  دارنـدگان  بـراي  سـال  پـنج  حـداقل  ایـ  مهیب شیگرا ای بیمه رشته در کارشناسی

 . یکارشناس

 .مرکزي بیمه مصاحبه و کتبی آزمون در موفقیت -9

 طبــق یلیتحصــ مــدرك و رشــته بــا متناســب تــوجیهی و یتخصصــ آموزشــی دوره گذرانــدن -10

 .یقبول نامهیبیمه مرکزي و اخذ گواه ابالغی دستورالعمل

 .شودیم برگزار مرکزي بیمه توسط بار کی سالی حداقلماده  نیا 9 بندآزمون موضوع  -1 تبصره

 و بیمـه  پژوهشکده بهرا  ماده نیا 9 بند موضوع کتبی آزمون برگزاري تواند می مرکزي بیمه -2 تبصره

 و مـه یب پژوهشـکده را به  ماده نیا 10 بند موضوع یهیتوج و یتخصص یآموزش دوره يبرگزار

 .نماید واگذار يمرکز مهیب دیهییتا داراي آموزشی مؤسسات

 عضـو  و مـدیرعامل  سـمت  يتصد جهت يشنهادیپ فرد و یقیحق يکارگزار پروانه یمتقاض -3 تبصره

 سـال  ده حـداقل  مرکزيه بیم تشخیص به چنانچه یحقوق بیمه کارگزار مدیره هیئت ايبیمه

 از نامـه  نییآ نیمقرر در ا طیشرا ریمشروط به داشتن سا ،باشند داشته يامهیب دیمف کار سابقه

 .هستند معافماده  نیا 9 بند موضوع کتبی آزمون

 یقبـول  نامـه یگواه اخـذ  از بعد یکسال مدت ظرف حداکثر یقیحق يکارگزار پروانه یمتقاض -4 تبصره

 يکـارگزار متقاضـی پروانـه   ایـن مـاده و     10 بنـد  موضوع یهیتوج و یتخصص آموزشی دوره

تخصصـی و   آموزشـی  اخذ گواهینامـه قبـولی دوره   از بعد  سال یک حقوقی حداکثرظرف مدت

 بـا  توانند توسط مدیر عامل و عضو بیمه اي هیات مدیره می این ماده 10 بند توجیهی موضوع

پس از انقضاء مدت مذکور قبـولی آنهـا کـان لـم یکـن      . نمایند دریافت  پروانه مدارك، تکمیل

  .تلقی می شود

 :شود ثبت ریز اشکال از یکی به دیبا یحقوق مهیب کارگزار -4 ماده

 .ریال ونیلیم پانصد اولیه سرمایه حداقل با متعارف یتعاون ای خاص یسهامشرکت  -1

 .الیر ونیلیم پانصد و اردیلیم دو اولیه سرمایه حداقل با عام یسهام یتعاون ای عامشرکت سهامی  -2
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 ارایـه  يمرکـز  مـه یب به را ریز مدارك دیبا ثبت مجوز افتیدر يبرا حقوقی يکارگزار پروانه یمتقاض -5 ماده

 :دینما

 .آنها از یک هر سهام میزان و سهامداران اسامی کامل صورت -1

 .مؤسس عمومی مجمعصورتجلسه  -2

 . يمرکز مهیب یمؤسس طبق نمونه ابالغ یاساسنامه مصوب مجمع عموم -3

 پیشـینه  سـوء  عـدم  گـواهی  و) رهیمـد  هیئـت  يو اعضـا  رعاملیمد(مدیران  یصورت کامل اسام -4

 . مدیره هیئت اعضاي و مدیرعامل کیفري

 امضاي صاحبان و مدیره تئهی اعضاي سمت، مدیرعامل تعیین بر یمبن مدیره هیئت صورتجلسه -5

 .مجاز

 .رهیمد هیئت يعامل و اعضاریمد يسمت از سو یقبول یگواه -6

 .آن نام تأییدیه و شرکت ثبت اظهارنامه شده لیتکم فرم -7

 3مقرر در ماده  طیبر احراز شرا یمبن هیدییتا قبالً دیبا رهیمدهیئت يا مهیبو عضو  رعاملیمد -تبصره

 .اخذ نموده باشند يمرکز مهیرا از ب نامه نییآ نیا

 مـه یب توسطفعالیت ایشان محل  هیدییتاو  از متقاضیان مدارك الزم افتیپس از در يکارگزار پروانه -6 ماده

 .شودمیصادر  يمرکز

 .است يمرکز مهیب یقبل هیدییتا اخذ به منوط بیمه کارگزار تیفعال محل رییتغ -تبصره

و  ضـوابط  نیهمچنـ  و يکـارگزار  پروانه دیتمد وصدور  يبرا ازیمدارك مورد ن فهرست يمرکز مهیب -7 ماده

خود منتشـر   یرساناطالع گاهیدر پاو  نییرا تع نامه نییآ نیا 3ماده  9مصاحبه موضوع بند  يارهایمع

 .خواهد کرد

 وجـود  بـه  مشـروط  بعـد  يهادوره يبرا و صادر سال سه مدت يبرا را يکارگزار پروانه يمرکز مهیب -8 ماده

  .نمود خواهد دیتمد نامهنییآ نیا در مقرر طیشرا

 و اعتبـار محل کـار، مـدت    ینشان بیمه، کارگزار به مربوط اطالعات و مشخصات ،يکارگزار پروانهدر  -9 ماده

 .گردد می درج آن بودن انتقال غیرقابل
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 مـه یب باشد کـه  يا نمونه مانند و متحدالشکل دیبا آنها مندرجات و مهیب کارگزار سربرگ و مهر ،تابلو -10 ماده

 .کند یم نییتع يمرکز

 

 مهیکارگزار ب فیوظا ها ومسئولیت -سوم فصل

 1 مـاده  4مجاز موضوع بنـد   مهیب مؤسسات به صرفاً مهیاخذ پوشش ب يمجاز است برا بیمه کارگزار -11 ماده

  .دینما مراجعه نامهنییآ نیا

 خواهـد  ،نمایـد مـی  امضا را بیمه پیشنهاد فرم ذیل که گذاربیمه امضاي صحت مسئول مهیب کارگزار -12 ماده

 یمتقاضـ  از یندگینما به یرسم یکتب نامه اجازه موجب به مهیب کارگزار کهی صورت در نیهمچن. بود

 . بود خواهد آن در مندرج اطالعات صحت مسئول دینما امضا و لیتکم را شنهادیپ فرم مهیب خدمات

 در را مربـوط  معـامالت  يجـار  مقـررات  و نیقـوان  طبق دیبا و شودیم شناخته بازرگان مهیب کارگزار -13 ماده

ـ با مـه یب کـارگزار  .دینما ثبت خود یقانون دفاتر  در را خـود  عملکـرد  بـه  مربـوط  اطالعـات  و آمـار  دی

 .دینما ارایه کندیم نییتع يمرکز مهیب که یچارچوب

 مشـارکت  اوراق یـا  نقـد  وجـه  صـورت  به ینیتضم يمرکز مهیب نظر با دیبا يکارگزار پروانه یمتقاض -14 ماده

 حـداقل . دیـ نما عیـ تود يمرکز مهیب نزد یبانک ضمانتنامه ای دیسررس از قبل دیبازخر تیقابل با نام یب

 پروانـه  یمتقاضـ  يبرا یرزندگیغ ای یزندگ يها مهیب يها رشته گروه از کی هر در نیتضم نیا زانیم

 الیـ ر ونیـ لیم کصـد ی یحقوق يکارگزار پروانه یمتقاض يبرا و الیر ونیلیم پنجاه یقیحق يکارگزار

 . دهد شیافزا کباریسه سال مبالغ مذکور را هر  تواندیم يمرکز مهیب. باشدیم

 ایـ  و آنـان  حقوق صاحبان ای شدگانمهیب گذاران،مهیب مطالبات و حقوق نیتضم مذکور نیتضم

 انیـ م در و باشدیم مهیب کارگزار بستانکاران ریسا به نسبت رجحان حق با هانامهمهیب در نفعیذ افراد

 .است عمر مهیب با تقدم حق آنها

مـاده را   نیموضوع ا نیمبالغ تضم ،يکارگزار پروانههر  دیتمد زمان در تواندیم يمرکز مهیب -1 تبصره

 .دهد شیافزا مه،یب کارگزار آن قبل سال مهیبحق يپرتفو درصد 1 معادلحداکثر 
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 مندرج اعتبار مدت برابر دو معادل حداقل دیبا ماده نیا در هاي مذکورتضمین اعتبارمدت  -2 تبصره 

 .باشد يکارگزارپروانه  در

 بایـد  نامهنییآ نیا 14 ماده موضوع نیتضم سپردن از پس مهیب کارگزارو   يکارگزار پروانه یمتقاض -15 ماده

 توجه با بتواند يمرکز مهیب که دهد وکالت يمرکز مهیب به الزم خارج عقد ضمن و یرسم سند طبق

 غفلـت،  ر،یتقص عمد، از یناش وارده خسارات جبران يبرا خود صیتشخ به بنا مذکور، ماده مدلول به

 .دینما استفاده مذکور نیتضم ازي و کارکنان ای و ابهایبازار ای و مهیب کارگزار قصور ای و مسامحه

 نیـ ا 14 مـاده  در مـذکور  نیتضـم  بـر  عـالوه  اسـت  مکلف مهیب کارگزارو   يکارگزار پروانه یمتقاض -16 ماده

از مؤسسـات بیمـه مجـاز     یکـ ی از را مـه یب کـارگزاري  تیفعال ياحرفه  مسئولیت نامهبیمه نامه، نییآ

 هیموارد تحـت پوشـش، مـدت و حـداقل سـرما     . نماید يداریخر نامه نییآ نیا 1 ماده 4موضوع بند 

 .نمود خواهد تعیین مرکزيمذکور را بیمه  تینامه مسئول بیمه

 شـوراي  مصوب هاي نامه آیین ،يگر مهیو ب رانیا يمرکز مهیب سیقانون تاس است مکلف مهیکارگزار ب -17 ماده

 در کشـور  مقـررات  و قـوانین  ریسا و يمرکز مهیب یابالغ يهابخشنامه و هادستورالعمل و بیمه عالی

 .نماید رعایت را یدالل فعالیت خصوص

بـه   نسـبت  يکـارگزار  پروانـه  لغو ای دیتمد عدم ای تیفعال قیتعل صورت در است مکلف مهیکارگزار ب -18 ماده

 .دینما اقدام يمرکز مهیب به يکارگزاراسترداد پروانه 

 رییـ تغ اساسـنامه،  در تغییـر  موضوعبا  عمومی مجامع صورتجلسات است مکلف حقوقی بیمه کارگزار -19 ماده

 تغییر موضوع با مدیره تئهی صورتجلسات و مدیره هیئت اعضاي ترکیب در تغییر یا و سرمایه میزان

 مرکزي بیمه به را خود مجاز امضاي صاحبان رییتغ ای و مدیره هیئت ياعضا سمت رییتغ مدیرعامل،

 . ، منوط به اعالم موافقت کتبی بیمه مرکزي استمذکور اعمال و ثبت تغییرات. نماید ارایه

 و خـود  قصـور  یـا  مسـامحه  غفلـت،  تقصـیر،  عمد، از ناشی هاي خسارتجبران  مسئول مهیکارگزار ب -20 ماده

 .است نامه نییآ نیا 2 ماده موضوع يهاتیفعال انجام در خود کارکنان و هابازاریاب

 



 
 

 ١٢ از ٧ صفحه

 �ورای عا�ی ���ه
 ۹۲  �� �ماره  آ�      

 ر��ی ���ه �����م) دال�ی(�� کار��اری  آ�

 بسمه تعالی

در  آورد، یمـ  بدسـت  خـود  شـغل  مناسـبت  به کهاست  یبه حفظ اسرار و اطالعات ملزم مهیبکارگزار  -21 ماده

تواند نسبت به عدم تمدید یا لغو پروانـه کـارگزاري   یم يمرکز مهیب اسرار، نیا مجاز ریغ اصورت افش

 .وي اقدام نماید

 نـرخ  زیـ ن و شـنهاد یپ مـورد  مهیب درباره الزم اطالعات تمام مستند طور به است مکلف بیمه کارگزار -22 ماده

 بـا  برابر را نامهمهیب و دینما اعالم و ارایه او به و حیتشر مهیب خدمات یمتقاض يبرا را مربوط مهیب حق

ـ ا ریـ غ در و دیـ نما اخـذ  بیمـه  مؤسسـه  از مهیب خدمات یمتقاض یاعالم شنهاداتیپ و درخواست  نی

 .بود خواهد وارده خسارات جبران مسئول صورت

 حامل وجه در بانکی چک نقدي، از اعم ءانحا از نحوي هیچ به بیمه حق دریافت به کارگزار بیمه مجاز -23 ماده

داشته باشـد کـه    یکتبنامه اجازه مربوط مهیب مؤسسهکه از  نیمگر ا نیست دیگر طرق و خود بنام یا

بیمه اسـت و   مؤسسه به بیمه حق پرداخت حکم در مهیب کارگزار به بیمه حق پرداخت صورت، این در

 .بود خواهد وارده خسارات جبران مسئول مهیمؤسسه ب

 مـه یب مؤسسـه و  گذار مهیدر مقابل ب د،یماده عمل نما نیا مفادبر خالف  مهیکارگزار ب چنانچه -تبصره

 .مسئول خواهد بود

موظـف   مـه یب همؤسس. ندارد مهیب مؤسسهاز گذار یا ذینفع را بیمهخسارت  افتیحق در مهیب کارگزار -24 ماده

  .دیبه حواله کرد پرداخت نما ای نفعیذ ایو  گذار مهیخسارت را در وجه باست 

بـه هـر    یپردازد مبلغـ  یمیا ذینفع  گذار مهیبه ب مهیب مؤسسهکه  یحق ندارد از خسارت مهیکارگزار ب -25 ماده

 .دارد افتیعنوان در

انجام تبلیغات علیه مؤسسات بیمه ، نمایندگان بیمـه و   و ناسالم و مکارانه رقابت از باید مهیب کارگزار -26 ماده

 .کند خودداري بیمه کارگزارانسایر 

 مرکزي بیمه به را خود مالی دوره آخرین مالیاتی اظهارنامه تصویر سال هر است موظف مهیب کارگزار -27 ماده

 .نماید ارایه

 



 
 

 ١٢ از ٨ صفحه

 �ورای عا�ی ���ه
 ۹۲  �� �ماره  آ�      

 ر��ی ���ه �����م) دال�ی(�� کار��اری  آ�

 بسمه تعالی

 بـا  همـراه  را خـود  شـده  یحسابرسـ  یمـال  يهـا صـورت  سـال  هر است مکلف حقوقی بیمه کارگزار -28 ماده

 بـه  سـهامداران  یعمـوم  مجمع در بیتصو از پس روز 15 مدت ظرف حداکثر پیوست هايیادداشت

 .دینما ارایه مرکزي بیمه

نامه را از طریق سامانه نظـارت   کارگزار بیمه موظف است آمار، اطالعات و مدارك مندرج در این آیین -29 ماده

  .به بیمه مرکزي ارسال نماید) سنهاب(و هدایت الکترونیکی بیمه 

 

 مهیمؤسسه ب فیتکال -چهارم فصل

 فاقـد پروانـه   کـه  در صـورتی کـارگزار بیمـه   عنـوان  ه از هر شخص ب مهیب هتوسط مؤسس مهیقبول ب -30 ماده

 . باشد، ممنوع است معتبرکارگزاري 

 در بیمه مرکزي بـه کـارگزار بیمـه را    تخصیص یافتهکد  و آن موظفند نام نمایندهیا  وه بیمه مؤسس -31 ماده

 .نمایند درج شود می صادر او پیشنهاد که به اي  نامه بیمه

طرفی  نرخ و شرایط خواسته باشند مؤسسه بیمه باید در کمال بیکارگزار بیمه اي چند  اگر براي بیمه -32 ماده

 .عمل نماید

را با همـان   مهیتواند همان بینم ،دیرا رد نما يا مهیب کارگزار شنهادیپ اي ه بیمهمؤسسکه  در صورتی -33 ماده

 .کند قبول يگرید مهیب کارگزاراز  طیشرا

 شـنهاد یمؤسسـه پ  ندهینما ایبه مؤسسه  مهیب کارگزار لهیوس بهرا که  يا مهیتواند بینم مهیمؤسسه ب -34 ماده

انصراف خود را  گذار مهیب نکهیمگر ا دیخود قبول نما ندهینما لهیوس به ای میمستق قیشده است از طر

 نـده ینما ایـ  مـه یمؤسسـه ب  صـورت  نیدر ا .اعالم دارد کتباً مهیب کارگزار قینامه از طرمهیاز صدور ب

 .کند پرداخت يو به اینموده منظور  گذار مهیب يبرا یفیتواند تخفیمؤسسه نم

مؤسسـه   ،داردگذار خود را به مؤسسه بیمه یا نماینده مؤسسه تسلیم پیشنهاد بیمه مهیب کارگزاراگر  -35 ماده

دیگـري قبـول کنـد مگـر بـا       مـه یب کارگزارتواند همان بیمه را از بیمه یا نماینده مؤسسه مزبور نمی

 .گذاردستور صریح و کتبی بیمه

 



 
 

 ١٢ از ٩ صفحه

 �ورای عا�ی ���ه
 ۹۲  �� �ماره  آ�      

 ر��ی ���ه �����م) دال�ی(�� کار��اری  آ�

 بسمه تعالی

 پرداخـت  کارمزد کارگزار بیمـه را  بیمه، حق دریافت از پس ماه یک حداکثر استمؤسسه بیمه موظف  -36 ماده

 . به نحو دیگري توافق نموده باشند نماید مگر آنکه طرفین کتباً

اعـالم   يبـه و  ه بیمه موظف است میزان کارمزد قابل پرداخت به کارگزار بیمه را کتبـاً مؤسس -تبصره

کـارمزد قابـل پرداخـت معـادل      مـه، یکارمزد بـه کـارگزار ب   یدر صورت عدم اعالم کتب. دینما

در . اللی رسمی بیمـه خواهـد بـود   کارمزد نمایندگی و د نامهمقرر در آیین يحداکثر کارمزدها

نامـه   از حداکثر کارمزدهاي مقرر در آیـین نباید  مهیهر حال کارمزد قابل پرداخت به کارگزار ب

 .بیشتر باشدمذکور 

 کـارمزد  گـردد،   بیمه حق افزایش باعث تغییرات این و باشد شده داده نامهبیمهدر  تغییراتی چنانچه -37 ماده

بـه   ای ابدی لیتقل مهیب حق مبلغ کهدرصورتی و یافت خواهد افزایش نسبت همان کارگزار بیمه نیز به

. شـد  خواهد داده برگشت ای کاهش نسبت همان به زین مهیب کارگزار کارمزدمسترد گردد،  گذار مهیب

  .دهد اطالع کتباً مربوط مهیب کارگزار به را راتییتغ نیا دیبا مهیب مؤسسه

 باشـد،  یمـ  معتبـر  و شـده  صـادر  يو یاختصاصـ  کد با و مهیب کارگزار شنهادیپ به که ییهانامهمهیب -38 ماده

 مرکزي بیمه موافقت با را خود تواند پرتفوي کارگزار بیمه می. شودمحسوب می مهیب کارگزار يپرتفو

  .دهد انتقال دیگري مهیب کارگزار به مربوط بیمه مؤسسه اطالع و با

تـا  حداکثر  توانندیم يو یقانون ندهینما ای وراث حقیقی، بیمه کارگزار حجر یا فوت صورت در -تبصره

بـه   وي را حجر، با موافقـت بیمـه مرکـزي کـد اختصاصـی      یا یکسال پس از تاریخ فوتمدت 

ایـن مـدت پروانـه    طـی   .نامـه باشـد، انتقـال دهنـد     که واجد شرایط این آییندیگري شخص 

 .شود لغو می ظرف مدت مذکور، تعلیق و در صورت عدم انتقالکارگزاري وي 

 تأسـیس  شـعبه  کشـور  از خـارج  ایـ  داخـل  در يمرکز مهیب موافقت با تواندمی یحقوق بیمه کارگزار -39 ماده

 .نماید

 

 

 

 



 
 

 ١٢ از ١٠ صفحه

 �ورای عا�ی ���ه
 ۹۲  �� �ماره  آ�      

 ر��ی ���ه �����م) دال�ی(�� کار��اری  آ�

 بسمه تعالی

 نظارت -فصل پنجم

 کـارگزار بیمـه  . کنـد  بازرسـی  کـارگزار بیمـه را   مدارك و محل فعالیت و دفاتر تواند می مرکزي بیمه -40 ماده

 .است مرکزي بیمه به نیاز مورد توضیحات و اسناد ارایه و همکاري به مکلف

 مـه یب کـارگزار  شـعب  مسـئول  و مـدیره  هیئت اي بیمه عضو عامل، مدیر حقیقی، مهیشغل کارگزار ب -41 ماده

هاي موضوع مـاده  همچنین موضوع فعالیت کارگزار بیمه حقوقی باید منحصراً انجام فعالیتو  حقوقی

 . باشد ینم حکم نیا مشمول عالی آموزش مؤسسات در آموزشی هاي سمت .نامه باشد این آیین 2

 و بیمـه آنهـا، نماینـدگان    رهیمـد  هیئـت  ياعضـا  و مـه یب مؤسسـات  و يمرکـز  مهیبکارکنان  -تبصره

 بیمـه  رسـمی  کچـوئران ا و خسـارت  ارزیابـان ، حقوقی مهیب ندهینما و ییکاـات بیمه کارگزاران

 و مدیرعامل نیهمچن. باشند داشته تیفعال ای سهم ای سمتبیمه  هاي کارگزاري در توانندنمی

 يهـا يکـارگزار  ریسـا  در توانندینم یحقوق مهیب کارگزار شعب مسئول و مدیره هیئت ياعضا

 تیـ فعال یقـ یحق مـه یب کارگزار عنوان به ای داشته سهم ای سمت ییاتکا و میمستق از اعم مهیب

 . باشند داشته

در هـر حـال   . باشد یم نامه نییآ نیاز مقررات ا مهیب کارگزاربه تخلفات  یدگیمرجع رس يمرکز مهیب -42 ماده

 يهـا نخواهـد بـود کـه در دادگـاه     نیالذکر مانع از ادر مرجع فوق مهیکارگزار ب تخلفات به یدگیرس

 .ردیگ قرار بیو تعق یدگیرسمورد  یمدن ایو  یجزائ نیطبق قوان مهیب کارگزارتخلفات  یعموم

هـاي  نامـه ، آیینگريو بیمه ي ایرانمرکز مهیب سیاز قانون تاس مهیب کارگزاردر صورت احراز تخلف  -43 ماده

مقـررات  قـوانین و  و  بیمـه مرکـزي   هاي ابالغـی ها و بخشنامهعالی بیمه، دستورالعملمصوب شوراي

را اتخـاذ   زیـر  تصـمیمات  ،تکرار، تعدد و شـدت تخلـف   نوع، با متناسب تواند کشور، بیمه مرکزي می

 :نماید

 .یحقوق مهیب کارگزار يا مهیب عضو ای رعاملیمد ای یقیحق مهیب کارگزار به کتبی تذکر -1

 .یحقوق مهیبکارگزار  يا مهیبعضو  ای رعاملیمد تیصالح سلب -2

 .تا یکسال کارگزاري حداکثر پروانه تعلیق -3

 .کارگزاري لغو پروانه -4

 



 
 

 ١٢ از ١١ صفحه

 �ورای عا�ی ���ه
 ۹۲  �� �ماره  آ�      

 ر��ی ���ه �����م) دال�ی(�� کار��اری  آ�

 بسمه تعالی

 :شود می زیر نیز توسط بیمه مرکزي لغو موارد در 43ماده  4بند عالوه بر کارگزاري  پروانه -44 ماده

 .کارگزار بیمه به درخواست -1

اي هیئـت مـدیره کـارگزار بیمـه     که کارگزاري بیمه حقوقی یا مدیرعامل یا عضو بیمهدر صورتی  -2

را از دست بدهد یا مستنداتی کشف شود مبنی  نامهآیینحقوقی هر یک از شرایط مندرج در این 

 . بر اینکه وي از ابتدا شرایط مذکور را نداشته است

یـا از   حقوقی بیمه کارگزار مدیره هیئت اي بیمه عضو یا در صورت استعفا، عزل یا فوت مدیرعامل -3

 مـاه  سـه  تـا  نیگزیجا فرد یمعرف عدم و نامه آیین نیا 3 ماده در مقرر شرایط دست دادن یکی از

 .جهت بررسی صالحیت وي

 .نکند شروع را خود عملیاتکارگزاري،  پروانه صدور از پس سال دو تا بیمه که کارگزار در صورتی -4

 آن تمدیـد  بـه  نسـبت کـارگزاري   پروانه اعتبار اتمام از پس سال بیمه یک کارگزارکه  در صورتی -5

 .ننماید اقدام

 .کارگزار بیمه حقوقی انحالل -6

 .کارگزار بیمه حقوقی ورشکستگی -7

 . نامهبینی نشده در این آییندر سایر موارد پیش -8

ت خـود را تغییـر   چنانچه طی یکسال شرکت موضـوع فعالیـ  حقوقی، کارگزاري در صورت لغو پروانه  -45 ماده

  .باید منحل شود ندهد،

از   بیمـه  عملیـات کـارگزاري   مفاصاحسـاب اخذ  از پس بیمه مرکزي ،کارگزاري پروانه لغو صورت در -46 ماده

 ایـ  شـدگان مهیب گذاران،مهسوي بی عدم وجود شکایت از کارگزار بیمه از صورت درو بیمه  مؤسسات

 مسترد را نامهآیین این 14 ماده در مندرج تضمین، هانامهمهیب در نفعیذ افراد ای آنان حقوق صاحبان

درخواست بیمه ماه از تاریخ  3بیمه ظرف مدت  مؤسساتمفاصاحساب توسط  ارایهعدم  .نمود خواهد

 . باشد به منزله موافقت آنها با استرداد تضمین مذکور می مرکزي

 

 



 
 

 ١٢ از ١٢ صفحه

 �ورای عا�ی ���ه
 ۹۲  �� �ماره  آ�      

 ر��ی ���ه �����م) دال�ی(�� کار��اری  آ�

 بسمه تعالی

شـود، کـارگزار بیمـه حقیقـی و      مرکزي لغو  به علت تخلف بر اساس اعالم بیمه کارگزاري اگر پروانه -47 ماده

توانـد بـه عنـوان     کنـد، نمـی   مرکزي تعیین می  مدیرعامل کارگزار بیمه حقوقی، براي مدتی که بیمه

اي حقیقـی، اکچـوئر رسـمی بیمـه      نماینده بیمه حقیقی، کارگزار بیمه حقیقی، ارزیاب خسارت بیمه

ه نماینده بیمـه حقـوقی، کـارگزار    مدیر هیئتعمر یا مدیرعامل و عضو   حقیقی، نماینده فروش بیمه

اي حقـوقی، اکچـوئر رسـمی بیمـه حقـوقی       بیمه حقوقی، کارگزار بیمه اتکایی، ارزیاب خسارت بیمه

 .فعالیت نماید

را بـه سـندیکاي   کـارگزاري   پروانـه  لغـو  و تمدیـد  عـدم  ق،یـ تعل صدور، مقتضی نحو به يمرکز مهیب -48 ماده

  بیمـه . نمـود  خواهد بیمه اعالم کارگزاران صنفی يها و کانون انجمن بیمه مؤسسات گران ایران، بیمه

 .رساند به اطالع عموم میرسانی خود  پایگاه اطالع مرکزي این موارد را از طریق

 هـر  مورد حسب تواند می مرکزي بیمه بیمه، مؤسسه توسط نامه آیین این مفاد اجراي عدم صورت در -49 ماده

 :دهد انجام را زیر اقدامات از یک

 ه بیمه؛مؤسس ربط ذي مدیران یا مدیره هیئت اعضاي و مدیرعامل به کتبی اخطار -1

 .بیمه مؤسسه ربطذي مدیران یا مدیره هیئت اعضاي مدیرعامل، صالحیت سلب -2

 این ابالغ از پس سال حداکثر سه اند، موظفند دریافت نمودهکارگزاري  پروانه قبالً که بیمه کارگزاران -50 ماده

 رفـع  تـا  آنهـا کارگزاري  پروانه صورت این غیر در نمایند، منطبق آن مفاد با را خود شرایط نامه آیین

 .و پس از آن لغو خواهد شد تعلیق) حداکثر یکسال(مغایرت 

 

 سایر موارد -فصل ششم

 ي،گر مهیب و رانیا يمرکز مهیب سیتاس قانون تابع است نشده ینیبشیپ نامه نییآ نیا در که يموارد -51 ماده

 .بود خواهد بیمه عرف و مربوط قوانین و مقررات سایر و دالالن به راجع قانون تجارت، قانون

 اصـالحات  و) 6 شـماره نامـه  آیین( بیمه رسمی داللی نامه آیین ابالغ جایگزین تاریخ از نامه این آیین -52 ماده

 .شودمی آن بعدي




