
docx.آئین نامھ شماره ٩۶ بیمھ مرکزی مصوب شورای عالی بیمھ



 بیمه عالی شورای مصوب مرکزی بیمه ۹۶ شماره نامه آئین

 

 تصویب ۱۳۹۷ ماه آبان ۳۰ تاریخ در( زندگی های بیمه فروش نمایندگی نامه آئین) ۹۶ شماره نامه آیین

 شرایط کلیه نامه آیین این در. شد خواهد و ۵۴ شماره نامه آئین جایگزین ۱۳۹۸ سال ابتدای از و گردیده

 هب میتوان جدید نامه آئین این مثبت نکات از. است شده درج زندگی های بیمه نمایندگی اعطا به مربوط

 .برد نام مرکزی بیمه آزمون در قبولی لزوم

 

 رخمو جلسه در ی،بیمهگر و انیرا یمرکز بیمه سیستأ نقانو ۱۷ دهما ایجرا در بیمه عالی رایشو

 هتبصر ۲ و دهما ۱۵ بر مشتمل را «ندگیز یها بیمه وشفر نمایندگی نامه یینآ» نامه یینآ ۰۸/۰۷/۱۳۹۶

 هنمایند» راًختصاا ییننامهآ ینا در که ندگیز بیمه وشفر هنمایند( ۱ دهما: دنمو تصویب یلذ حشر به

 دمزرکا یافتدر ازای در ،ییننامهآ ینا بطاضو سساا بر که حقیقی ستا شخصی د،شو می هنامید «وشفر

 موسسه فطر از نمایندگی به ادینفرا ندگیز یها بیمه عرضه و وشفر به زمجا ،فیمابین اردادقر در رجمند

 .میباشد یربطذ بیمه

 نهواپر یطاشر جدوا حقیقی صشخاا به ادینفرا ندگیز بیمه شتهر در ندامیتو بیمه موسسه( ۲ دهما

 :باشد یرز یطاشر جدوا باید وشفر هنمایند. نماید ءعطاا وشفر نمایندگی

 

 انیرا سالمیا ریجمهو لتدو تابعیت    

 رکشو سمیر نیااد به دعتقاا    

 ایبر فقط نمایندگی اردادقر تمد در قانونی معافیت عنو هر یا عمومی ظیفهو خدمت نپایا هیاگو شتندا    

 دانمر

 یپلمد رکمد قلاحد دنبو دارا    

 مؤثر یکیفر محکومیت و پیشینه ءسو شتناند    

 رمخد ادمو به دعتیاا معد    



 مربوطه هینامهاگو خذا و بیمه موسسه تایید ردمو عملی و ینظر زشموآ دوره طی    

 انیرا.ا.ج یمرکز بیمه وشفر نمایندگی نموآز در موفقیت    

 

 یسندیکا ،بیمه ههشکدوپژ به را وشفر نمایندگی نموآز اریبرگز ندامیتو انیرا.ا.ج یمرکز بیمه -هتبصر

 .نماید ارگذوا انیرا.ا.ج یمرکز بیمه تایید ردمو صنفی و ایحرفه ینجمنهاا یا انیرا انبیمهگر

 تمد. شد هداخو درصا ییننامهآ ینا تماالزا عایتر با بیمه موسسه توسط وشفر نمایندگی نهواپر( ۳ دهما

 بیمه موسسه و ستا لسا سه کثراحد نمایندگی فعالیت زغاآ در وشفر نمایندگی نهواپر و اردادقر رعتباا

 ساله پنج کثراحد یها دوره ایبر را وی نهواپر ط،مربو یطاشر ازحرا و ییننامهآ ینا دمفا عایتر با ندامیتو

 .ستا وشفر نمایندگی اردادقر رعتباا به طمنو وش،فر گینمایند نهواپر رعتباا لحا هر در. ید نما تمدید

 :نماید درج را یرز اردمو وشفر نمایندگی اردادقر در ستا مکلف بیمه موسسه( ۴ دهما

 اردادقر طرفین نشانی و تمشخصا    

 بیم موسسه و وشفر هنمایند متقابل تکالیف و قحقو رات،ختیاا ودحد    

 اردادقر تمد    

 ختیداپر دمزرکا انمیز    

 آن دادسترا و دهستفاا چگونگی و وشفر هنمایند از یافتیدر تضمین عنو و انمیز    

 وشفر هنمایند فعالیت تعلیق و تحدید اردمو    

 بیمه موسسه و وشفر هنمایند یسو از اردادقر فسخ و لغو اردمو    

 یربطذ بیمه موسسه بحسا به یزوار و بیمه حق یافتدر هنحو    

 سایر و بیمه سمیر نالالد ،بیمه یها موسسه با سالم نا و نهرامکا قابتر از وشفر هنمایند ممنوعیت    

 نناآ عیله ءسو تتبلیغا منجاا نیز و بیمه ننمایندگا

 اردادقر تمد در یگرد بیمه یموسسهها ایبر نمایندگی منجاا یا خذا از وشفر هنمایند ممنوعیت    

 نمایندگی

 ینا ۱۴ دهما عموضو هیئت به وشفر هنمایند و بیمه سسه مو حتمالیا تختالفاا به سیدگیر عجاار    

 ییننامهآ



 عالیرایشو تمصوبا نشد االجرزماال یخرتا از نمایندگی ادادقر بر بیمه عالی رایشو تیآ راتمقر حاکمیت    

 بیمه

 نینفعاذ سایر و نبیمهشدگا اران،بیمهگذ ارسرا حفظ به وشفر هنمایند و بیمهگر مسئولیت    

 

 دننبو و فقاتو طبق وشفر نمایندگی نهواپر رعتباا متماا یا و وشفر هنمایند حجر یا تفو رتصو در( ۵ دهما

 هنمایند به آن لنتقاا با یا ختداپر را وشفر هنمایند یپرتفو ارزش وش،فر نمایندگی اردادقر در فخال طشر

 طرفین فقاتو با آن محاسبه هنحو و وشفر هنمایند یپرتفو ارزش. نماید فقتامو سسه مو نهما یگرد وشفر

 .دشو می تعیین وشفر نمایندگی اردادقر در

 ییننامهآ در رمقر حقیقی ننمایندگا دمزرکا انمیز صددر دهفتا از نباید وشفر هنمایند دمزرکا( ۶ دهما

 وزتجا آن، یبعد تصالحاا و بیمه عالیای رشو بمصو( ۸۳ رهشما) بیمه سمی ر اللید و نمایندگی دمزرکا

 .نماید

 به را ییننامهآ ینا عموضو وشفر ننمایندگا لکنتر و یتاهد زش،موآ ستا زمجا بیمه موسسه( ۷ دهما

 تمد ،تکالیف ق،حقو. نماید ارگذوا( ۷۵ رهشما) بیمه نمایندگی رموا تنظیم ییننامهآ عموضو بیمه هنمایند

 طمربو بیمه موسسه که اینمونه طبق ی رهمکا اردادقر در طرفین تختالفاا فصل و حل هنحو و ی رهمکا

 د،میشو درصا وشفر هنمایند دپیشنها به که بیمهنامههایی لحا هر در. شد هداخو تعیین ،مینماید غبالا

 .میباشد وشفر هنمایند یپرتفو

 دمزرکا ییننامهآ در رمقر دمزرکا صد در سی کثراحد ستا زمجا بیمه سسه مو اردمو ینگونها در – هتبصر

 وشفر ننمایندگا لکنتر و یتاهد زش،موآ که هایینمایند به را( ۸۳رهشما) بیمه سمیر اللید و نمایندگی

 .نماید ختداپر دارد، هعهد بر را

 به مهبیمهنا ورصد ایبر را بیمه دپیشنها ،بیمه سسه مو نظر طبق ستا موظف وشفر هنمایند -۸ دهما

 را وی لکنتر و یتاهد زش،موآ که( ۷۵ رهشما) بیمه یندگی نما رموا تنظیم ییننامهآ عموضو بیمه هنمایند

 .نماید یهارا بیمه سسه مو شعب یا دارد هعهد بر ییننامهآ ینا ۷ دهما طبق

 ،عمد از ناشی مستقیم غیر یا و مستقیم رتخسا هرگونه انجبر و پاسخگویی لمسئو بیمه موسسه -۹ دهما

 اران،بیمهگذ مقابل در نمایندگی اردادقر عموضو ای بیمه تعملیا با بطهرا در هنمایند رقصو یا غفلت ،تقصیر

 .میباشد ثالث صشخاا و نبیمهشدگا



 سسه مو انمدیر و نکنارکا نیز و نهاآ نکنارکا و انمدیر و بیمه سمیر نالالد ،بیمه ننمایندگا -۱۰ دهما

 .نمایند فعالیت ییننامهآ ینا عموضو وشفر هنمایند انعنو تحت نندانمیتو انیرا یمرکز بیمه و بیمه یها

 

 .نمیباشد رکا محل شتندا به مملز وشفر هنمایند -۱۱ دهما

 .نمیباشد وشفر ننمایندگا به بیمهنامه ورصد زهجاا یعطاا به زمجا بیمه موسسه -۱۲ دهما

 تیاهد و رتنظا سامانه طریق از را وشفر ننمایندگا تمشخصا ستا موظف بیمه موسسه -۱۳ دهما

 .نماید معالا انیرا.ا.ج یمرکز بیمه به( بسنها) بیمه نیکیولکترا

 ۷۵ رهشما هییننامآ در طمربو ادمو عایتر با بیمه موسسه و وشفر هنمایند تختالفاا به سیدگیر -۱۴ دهما

 .دمیشو منجاا آن یبعد تصالحاا و بیمه عالیرایشو بمصو

 و ۵۴ رهشما ییننامهآ جایگزین یخرتا آن از و ستا االجرزماال ۱۳۹۸ لسا ایبتدا از ییننامهآ ینا -۱۵ دهما

 یخرتا از رمذکو راتمقر بیمه عالی رایشو توسط جدید راتمقر ضعو رتصو در.  دمیشو آن یبعد تصالحاا

 .دبو هداخو حاکم نمایندگی اردادقر یطاشر بر نشد االجرزماال
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