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 ًبهِ آییي" 06/06/1391 هَضخ جلسِ زض گطی، ثیوِ ٍ ایطاى هطًعی ثیوِ تأسیس هبًَى 17 هبزُ 5 ثٌس اجطای زض ثیوِ ػبلی ضَضای

 :ًوَز تػَیت شیل ضطح ثِ تجػطُ 30 ٍ هبزُ 30 ثط هطتول ضا "ثیوِ ًوبیٌسگی اهَض تٌظین

 

 بیمه نماینذگی پروانه اعطای شرایط و تعریفۺ اول فصل

 

 ٍ هَاًیي ضػبیت ثب ًِ است حوَهی یب حویوی ضرع ضَز، هی ًبهیسُ «ًوبیٌسُ» اذتػبضاً ًبهِ آییي ایي زض ًِ ثیوِ ًوبیٌسُ -۱ ماده

 هجبظ ثیوِ، ػبلی ضَضای هػَثبت سبیط ٍ ًبهِ آییي ایي هلبز گطی، ثیوِ ٍ ایطاى هطًعی ثیوِ تأسیس هبًَى جولِ اظ هطثَـ، هوطضات

  .ثبضس هی هطاضزاز قطف ثیوِ ضطًت یي قطف اظ ًوبیٌسگی ثِ ای ثیوِ ذسهبت ػطؾِ ثِ

 هرتلق ّبی ضضتِ زض ذسبضت پطزاذت ٍ ًبهِ ثیوِ غسٍض زض ذَز ٍظبیق ٍ اذتیبضات اظ ثرطی تَاًس هی ثیوِ ضطًت - ۱تبصره     

  .ًوبیس تلَیؽ ًوبیٌسُ ثِ ثیوِ، ًوبیٌسگبى  ضتجِ اسبس ثط ضا ثیوِ

 تَسف ایطاى.ا.د هطًعی ثیوِ سَی اظ اثالؿی زستَضالؼول قجن حوَهی ٍ حویوی ثیوِ ًوبیٌسگبى ثٌسی ضتجِ - ۲تبصره     

  .ضس ذَاّس اًجبم ثبضٌس هی ایطاى.ا.د هطًعی ثیوِ تبییس هَضز ًِ ثٌسی ضتجِ هَسسبت یب ٍ ثیوِ ّبی ضطًت

 ذبضد زض ثیوِ ًوبیٌسگی اػكبی. ًٌٌس هی كؼبلیت ًطَض زاذل زض ًِ است ًوبیٌسگبًی ضبهل ًبهِ آییي ایي هوطضات - ۳تبصره     

 .ثَز ذَاّس ایطاى.ا.د هطًعی ثیوِ اثالؿی زستَضالؼول اسبس ثط ٍ ایطاى.ا.د هطًعی ثیوِ هجلی هَاكوت اذص هستلعم ًطَض اظ

 هؼیي ای ثیوِ ّبی ضضتِ یب ّب ضضتِ ّوِ زض ایطاى.ا.د هطًعی ثیوِ تبییس اظ پس ثیوِ ضطًت تَسف ثیوِ ًوبیٌسگی ضٍاًِ -۲ ماده

 احطاظ ٍ ًبهِ آییي ایي هلبز ضػبیت ثب تَاًس هی ثیوِ ضطًت ٍ است سبل سِ ًوبیٌسگی پطٍاًِ ٍ هطاضزاز اػتجبض هست. ضس ذَاّس غبزض

 هٌَـ ًوبیٌسگی پطٍاًِ اػتجبض حبل ّط زض. ًوبیس توسیس ضا ٍی پطٍاًِ ًوبیٌسُ تَسف الظم آهَظضی ّبی زٍضُ گصضاًسى ٍ هطثَـ ضطایف

 .است ثیوِ ًوبیٌسگی زاز هطاض اػتجبض ثِ

 اقالع ثِ ذَز ایٌتطًتی پبیگبُ زض زضد ٍیژُ ثِ هوتؿی، قطم اظ ضا ثیوِ ًوبیٌسگی اػكبی ضطایف است هَظق ثیوِ ضطًت -۳ ماده

 .ثطسبًس ػوَم

 ثط( حوَهی ٍ حویوی اظ اػن) ثیوِ ًوبیٌسگی پطٍاًِ اذص هتوبؾیبى اظ یي ّط هَضز زض الظم ضطایف غحت احطاظ هسئَلیت -۴ ماده

 .است هطثَـ ثیوِ ضطًت ػْسُ

  :ثبضس ظیط ضطایف ٍاجس ثبیس ثیوِ ًوبیٌسگی پطٍاًِ اذص هتوبؾی حویوی ضرع -۵ ماده

  .ایطاى اسالهی جوَْضی زٍلت تبثؼیت( الق

  .ًطَض ضسوی ازیبى اظ زیگط یٌی یب اسالم ثِ اػتوبز( ة

  .هرسض هَاز ثِ اػتیبز ػسم( ح

  .حجط ػسم( ت
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 ثیوِ تأسیس هبًَى 64 هبزُ زض ضسُ ثطزُ ًبم جطاین ثِ هحٌَهیت سبثوِ ًساضتي ّوچٌیي ٍ ًیلطی پیطیٌِ سـَء ًساضتي( ث

  .گطی ثیوِ ٍ ایطاى هطًعی

 ( آهبیبى ثطای) زاین هؼبكیت یب ػوَهی ٍظیلِ ذسهت پبیبى گَاّی زاضتي( د

 یب ای، ثیوِ ًبض سبثوِ زاضتي ثِ ًیبظ ثسٍى( ثیوِ گطایص ثب ّب ضضتِ سبیط یب ٍ) ثیوـِ ضضتِ زض ًبضضٌبسی هسضى حساهل زاضتي( چ

 ًبض سبثوِ سبل یي ثب( حوَم ٍ هسیطیت آهبض، حسبثساضی، هبلی، اهَض اهتػبز، ضبهل) هطتجف ّبی ضضتِ زض ًبضضٌبسی هسضى حساهل

 حساهل یب ترػػی، ٍ كٌی ای ثیوِ ًبض سبثوِ سبل زٍ ثب ّب ضضتِ سبیط زض ًبضضٌبسی هسضى حساهل یب ترػػی، ٍ كٌی ای ثیوِ

  .ترػػی ٍ كٌی ای ثیوِ ًبض سبثوِ سبل سِ ثب زیپلن هسضى

 ثیوِ اثالؿی زستَضالؼول قجن سبػت 120 هست  ثِ حساهل ضا هطثَـ آهَظضی زٍضُ ثبیس ًبض، سبثوِ كبهس هتوبؾیبى -۱ تبصره     

  .ًوبیٌس اضایِ ضا هجَلی ًبهِ گَاّی ٍ گصضاًسُ ایطاى.ا.د هطًعی ثیوِ تأییس هَضز آهَظضی هَسسبت ٍیب ثیوِ ضطًت زض ایطاى.ا.د هطًعی

 هسیطػبهل ًتجی هَاكوت ثِ هٌَـ زیپلن، كَم یب ٍ زیپلن تحػیلی هسضى زاضای هتوبؾیبى ثِ ًوبیٌسگی پطٍاًِ اػكبی -۲ تبصره     

  .ثَز ذَاّس شیطثف ثیوِ ضطًت

  .ایطاى.ا.د هطًعی ثیوِ ًوبیٌسگی آظهَى زض هَكویت( ح

 یب شیػالح آهَظضی هؤسسبت یب ثیوِ ّبی ضطًت ثِ ضا ثیوِ ًوبیٌسگی آظهَى ثطگعاضی تَاًس هی هطًعی ثیوِ – تبصره     

  .ًوبیس تلَیؽ ثیوِ پژٍّطٌسُ

 .ثیوِ ًوبیٌسگی هتوبؾیبى ًلیِ ثطای هطثَقِ ثیوِ ضطًت زض ازاضی ضٍظ 15 هست ثِ ًبضآهَظی زٍضُ گصضاًسى( خ

  :است هطثَقِ ثیوِ ضطًت ثِ آًْب اضایِ ٍ ظیط ضطایف احطاظ ثِ هٌَـ ثیوِ حوَهی ًوبیٌسگی اػكبی -۶ ماده

  .هتؼبضف تؼبًٍی ضطًت یب ذبظ سْبهی ضطًت هبلت زض حجت ٍ تطٌیل    .1

  .ایطاى.ا.د هطًعی ثیوِ اثالؿی ًوًَِ قجن اسبسٌبهِ تْیِ    .2

  .ثبضس ثیوِ ًوبیٌسگی اًحػبضی قَض ثِ حوَهی ًوبیٌسُ كؼبلیت هَؾَع    .3

  .ثبضس ًلط سِ حساهل هسیطُ ّیئت اػؿبی تؼساز    .4

  .اٍلیِ سطهبیِ ضیبل هیلیبضز یي حساهل زاضتي    .5

  .حوَهی ًوبیٌسُ سطهبیِ ًل زضغس 50 هوساض ثِ حساهل سطهبیِ، ًوسی هسوت تأزیِ اظ حبًی ثبًي ًبهِ گَاّی اضایِ    .6

  .آًْب اظ یي ّط سْبم هیعاى ٍ هسیطاى سْبهساضاى، اسبهی ًبهل غَضت اضایِ    .7

  .ًبهِ آییي ایي 5 هبزُ ث ثٌس هكبثن هسیطاى ًیلطی پیطیٌِ سَء ػسم گَاّی اضایِ    .8

  .ثبضٌس ًبهِ آییي ایي 5 هبزُ زض هٌسضد ضطایف ٍاجس ثبیس هسیطُ ّیئت ای ثیوِ ػؿَ یي حساهل ٍ هسیطػبهل    .9

  .هسیطُ ّیئت ٍ هؤسس ػوَهی هجوغ جلسبت غَضت اضایِ    .10

 .آى ًبم تأییسیِ ٍ حوَهی ًوبیٌسگی حجت اظْبضًبهِ اضایِ    .11

 ظطف حساًخط ضا ذَز سطهبیِ تؼْسی هجلؾ هٌللٌس ٍ ثبضٌس حویوی اضربظ غطكبً ثبیس حوَهی ًوبیٌسگی سْبهساضاى -۱ تبصره     

  .ًوبیٌس تأزیِ سبل زٍ هست

 ذَاّس پصیط اهٌبى ایطاى.ا.د هطًعی ثیوِ تبییس اظ پس ثیوِ، حوَهی ًوبیٌسگی سْبم زض حوَهی اضربظ هطبضًت -۲ تبصره     

  .ثَز
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 ثِ ٍاثستِ هؤسسبت ٍ ایطاى.ا.د هطًعی ثیوِ ٍ ثیوِ ّبی ضطًت ضبؿل ًبضًٌبى ٍ هسیطُ  ّیئت اػؿبی هسیطػبهل، -۳ تبصره     

 ٍ ای ثیوِ ذسبضت اضظیبثبى ٍ ثیوِ ًوبیٌسگبى ثیوِ،( ضسوی زالالى) ًبضگعاضاى ،(سبػتی ٍ هطاضزازی پیوبًی، ضسوی، اظ اػن) آًْب

 .ثبضٌس زاضتِ سْن یب ٍ سوت ثیوِ حوَهی ًوبیٌسگی زض تَاًٌس ًوی آًْب اظ یي ّط ًبضًٌبى

 سْبهساضاى، تطًیت سطهبیِ، هیعاى اسبسٌبهِ، هلبز زض تـییط جولِ اظ ثؼسی تـییطات ّطگًَِ ٍ حوَهی ًوبیٌسگی حجت -۷ ماده

 ثیوِ هَاكوت ٍ هطاضزاز قطف ثیوِ ضطًت اػالم ًبهِ، آییي ایي هوطضات ضػبیت ثِ هًََل آى، هسیطُ ّیئت اػؿبی ٍ هسیطػبهل

 .است ایطاى.ا.د هطًعی

 ثِ ٍ تْیِ ایطاى.ا.د هطًعی ثیوِ ًِ ای ًوًَِ كطم قجن ضا ذَز ظیبى ٍ سَز حسبة ٍ تطاظًبهِ است هَظق حوَهی ًوبیٌسُ -۸ ماده

 ٍ ثطضسی ثطای ضا آى اظ ای ًسرِ ذَز، سْبهساضاى ػوَهی هجوغ زض تػَیت اظ پس ٍ ًٌس تٌظین ًوبیس، هی اثالؽ ثیوِ ّبی ضطًت

 .ًوبیس اضسبل هطاضزاز قطف ثیوِ ضطًت ثِ تبئیس

 حوَهی ًوبیٌسگبى اظ یي ّط ظیبى ٍ سَز حسبة ٍ تطاظًبهِ سبل، ّط هطزاز پبیبى تب حساًخط است هَظق ثیوِ ضطًت -۱ تبصره     

  .ًٌس اضسبل ایطاى.ا.د هطًعی ثیوِ ثِ ضا ذَز

 ػٌَاى ثِ سطهبیِ سوق تب ضا ذَز سبالًِ سَز اظ زضغس 10 حساهل هبلی سبل ّط زض است هَظق حوَهی ًوبیٌسُ -۲ تبصره     

 .ًوبیس هٌظَض ذَز ّبی حسبة زض ای سطهبیِ اًسٍذتِ

 ثِ ٍ تْیِ ایطاى.ا.د هطًعی ثیوِ ًِ ای ًوًَِ كطم قجن ضا ذَز ظیبى ٍ سَز حسبة ٍ تطاظًبهِ است هَظق حوَهی ًوبیٌسُ -۹ ماده

 ٍ ثطضسی ثطای ضا آى اظ ای ًسرِ ذَز، سْبهساضاى ػوَهی هجوغ زض تػَیت اظ پس ٍ ًٌس تٌظین ًوبیس، هی اثالؽ ثیوِ ّبی ضطًت

 .ًوبیس اضسبل هطاضزاز قطف ثیوِ ضطًت ثِ تبئیس

 ٍ ثیوِ ّبی ضطًت( سبػتی ٍ هطاضزازی پیوبًی، ضسوی، اظ اػن) ضبؿل ًبضًٌبى ٍ هسیطُ ّیئت اػؿبی ٍ ػبهل هسیط -تبصره     

 زاضتِ سْن یب سوت حوَهی، ّبی ًوبیٌسگی زض یب ٍ ًوبیٌس كؼبلیت حویوی ًوبیٌسُ ػٌَاى ثِ تَاًٌس ًوی ایطاى.ا.د هطًعی ثیوِ

 .ثبضٌس

 ثسّس ضؼجِ تأسیس اجبظُ ذَز حوَهی ًوبیٌسگی ثِ ایطاى.ا.د هطًعی ثیوِ اثالؿی ؾَاثف اسبس ثط تَاًس هی ثیوِ ضطًت -۱۱ ماده

 .ثبضس حویوی ًوبیٌسُ ضطایف حبئع ضؼجِ هسئَل آًٌِ ثط هططٍـ

 

 نماینذه و بیمه شرکت تکالیف و حقوقۺ دوم فصل

 

 :است هٌلق ثیوِ ضطًت -۱۱ ماده

  :ًوبیس زضد ضا ظیط هَاضز ًوبیٌسگی هطاضزاز زض    1

  .هطاضزاز  قطكیي  ًطبًی ٍ ًبهل  هطرػبت -1-1

  .هطاضزاز قطكیي تؼْسات ٍ حوَم ، اذتیبضات حسٍز -1-2
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 تـییط گًَِ ّط یب اثكبل كسد، ثبظذطیس، هَاضز زض آى تـییطات ٍ ثیوِ  ّبی ضضتِ  تلٌیي  ثِ آى پطزاذت ًحَُ ٍ ًبضهعز هیعاى -1-3

  .ًبهِ زضثیوِ زیگطی

  .ًوبیٌسگی هطاضزاز  هست -1-4

 اضربظ سبیط ضسگبى، ثیوِ ، گعاضاى ثیوِ  هكبلجبت ٍ  حوَم  تؿویي ٍ  تأهیي هٌظَض  ثِ  ًوبیٌسُ اظ  زضیبكتی  تؿویي  ًَع ٍ  هیعاى -1-5

  .ثیوِ ضطًت ٍ ًلغ شی

  .هطاضزاز اػتجبض  هست زض ثیوِ  ّبی ضطًت سبیط ثب  ًوبیٌسُ تَسف ًوبیٌسگی هطاضزاز اًؼوبز  هوٌَػیت -1-6

  .آى اجطای ًحَُ ٍ ضَز هی ثیوِ ًوبیٌسگی هطاضزاز  كسد یب  تؼلین یب ٍ  كؼبلیت  ًوَزى هحسٍز هَجت ًِ هَاضزی -1-7

  .ًبهِ آییي ایي 20 هبزُ هَؾَع ّیئت ثِ  ًوبیٌسُ ٍ ثیوِ ضطًت احتوبلی  اذتالف  ثِ  ضسیسگی  اضجبع -1-8

  .ًوبیٌسگی هطاضزاز ضطایف ثط ثیوِ ػبلی ضَضای جسیس هػَثبت ضوَل -1-9

  .حوَهی ًوبیٌسگی هجبظ اهؿبی غبحت هسیطاى هطرػبت -1-10

  .ًوبیس اثالؽ ًوبیٌسُ ثِ هَهغ ثِ ضا هطثَـ ٍ الظم ّبی زستَضالؼول ٍ ّب ثرطٌبهِ  (2

  .ًوبیس زضد ضَز، هی غبزض اٍ پیطٌْبز ثِ ثٌب ًِ ای ًبهِ ثیوِ زض ضا ًوبیٌسُ ًس ٍ ًبم   (3

 ثطای ٍ ثطسبًس گعاضاى ثیوِ ٍ ایطاى.ا.د هطًعی ثیوِ اقالع ثِ هوتؿی قطم اظ ثالكبغلِ ضا هطاتت ًوبیٌسگی، پطٍاًِ لـَ غَضت زض4

  .ًوبیس اهسام هطثَـ هساضى ٍ اسٌبز هْط، سطثطٍ، تبثلَ، آٍضی جوغ ٍ پطٍاًِ استطزاز

  .ًوبیس اػالم آًْب ثِ ضا یٌسبى ضطایف ٍ ًطخ ثبضٌس ذَاستِ ضطایف ٍ ًطخ ثیوِ، ًَع یي ثطای ًوبیٌسُ چٌس اگط    (5

 اظ اػن زیگطی، قطین اظ است ضسُ  اضایِ ًوبیٌسُ ٍسیلِ ثِ ًِ ضا ای ًبهِ ثیوِ غسٍض توبؾبی ًیست هجبظ ثیوِ ضطًت -۱ تبصره     

  .گعاض ثیوِ ًتجی توبؾبی ثب هگط ًوبیس هجَل ؿیطهستوین، یب هستوین

 اظ اػن زیگطی قطین اظ ضا پیطٌْبز ّوبى تَاًس ًوی ًٌس، ضز ضا ای ًوبیٌسُ پیطٌْبز ثیوِ، ضطًت ًِ زضغَضتی -۲ تبصره     

  .ًوبیس هجَل ؿیطهستوین یب هستوین

 اضتجبـ ثطهطاضی ٍ ًوبیٌسگبى تَسف هجبظی كؿبی زض ثیوِ كطٍش ثطای الظم اكعاضی ًطم اهٌبًبت ٍ كیعیٌی ّبی ظیطسبذت(  6

 . ًوبیس كطاّن ایطاى.ا.د هطًعی ثیوِ ٍ ثیوِ ضطًت ًوبیٌسُ، ثیي ّوعهبى الٌتطًٍیٌی

 اضظش ًوبیٌسگی، هطاضزاز زض ذالف ضطـ ًجَزى ٍ تَاكن قجن ًوبیٌسُ كؼبلیت تَهق یب حویوی ًوبیٌسُ حجط یب كَت غَضت زض(  7

 آى هحبسجِ ًحَُ ٍ ًوبیٌسُ پطتلَی اضظش. ًوبیس هَاكوت ضطًت ّوبى زیگط ًوبیٌسُ ثِ آى اًتوبل ثب یب پطزاذت ضا ًوبیٌسُ پطتلَی

  .ضَز هی تؼییي ًوبیٌسگی هطاضزاز زض قطكیي تَاكن ثب

 .ضَز هی هحسَة ًوبیٌسُ پطتلَی ضَز هی غبزض ثیوِ ضطًت تَسف ًوبیٌسُ پیطٌْبز ثِ یب قطف اظ ًِ ّبیی ًبهِ ثیوِ - تبصره     

 :است هٌلق ًوبیٌسُ -۱۲ ماده

 غَضت زض) ذَز ضسبًی اقالع پبیگبُ زض ٍ  آگْی هْط، سطثطٍ، تبثلَ، زض ضا هطاضزاز قطف ثیوِ ضطًت ًبم ٍ ًوبیٌسُ ًبم ٍ ًس  (1

  .ضَز زضد ًوبیٌسُ ًس ٍ ًبم اظ تط زضضت حطٍف ثب ثبیس ثیوِ ضطًت ًبم. ًوبیس زضد( ٍجَز
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 شیطثف ثیوِ ضطًت تَسف ثبیس آى ًوًَِ ٍ ثَزُ هتحسالطٌل ثبیس آى هٌسضجبت ٍ ثیوِ ضطًت ّط ًوبیٌسگبى تبثلَ - تبصره     

  .ثبضس ضسیسُ ایطاى.ا.د هطًعی ثیوِ تػَیت ثِ ٍ پیطٌْبز

 ضػبیت ثب ضا گعاض ثیوِ ٍظبیق ٍ گط ثیوِ تؼْسات استخٌبئبت، ضطایف، ٍ ًطخ جولِ اظ ضسُ زضذَاست ًبهِ ثیوِ زضثبضُ الظم اقالػبت(  2

  .ًوبیس اضایِ ثیوِ هتوبؾی ثِ هطثَـ، ّبی زستَضالؼول ٍ ّب ثرطٌبهِ

 ًعز ضا الظم تؿویي ثیوِ، ضطًت ٍ ًلغ شی اضربظ سبیط ضسگبى، ثیوِ گعاضاى، ثیوِ هكبلجبت ٍ حوَم تؿویي ٍ تأهیي هٌظَض ثِ (3

 حوَهی ضٌل ٍ حوَهی یب حویوی ًوبیٌسُ ّط كؼبلیت حجن ثب هتٌبست تؿویي هیعاى ٍ ًَع. ًوبیس تَزیغ هطاضزاز قطف ثیوِ ضطًت

  .ضَز هی تؼییي هطاضزاز قطف ثیوِ ضطًت تطریع ثِ آى، حجت

 ثب آى اظ پس ٍ ضَز هی ًگْساضی ثیوِ ضطًت ًعز ًوبیٌسُ هطاضزاز لـَ یب پبیبى اظ پس سبل زٍ تب هطثَـ تؿویي -۱ تبصره     

  .گطزز هی هستطز ًوبیٌسُ ًتجی زضذَاست

 هی ًبهِ آئیي 21 هبزُ هَؾَع ًویتِ زض آى تػَیت ٍ قطح ثِ هٌَـ گط ثیوِ تَسف هصًَض تؿبهیي گعاضزى اجطا ثِ -۲ تبصره     

 ًظط تجسیس ثطای آى، اثالؽ تبضید اظ ضٍظ 30 ظطف تَاًس هی ثبضس هؼتطؼ هصًَض ًویتِ تػوین ثِ هطثَـ ًوبیٌسُ ًِ غَضتی زض. ثبضس

 هْلت ظطف ًظطذَاّی تجسیس ػسم غَضت زض. ًوبیس ًتجی توبؾبی ثیوِ ضطًت ٍ ًوبیٌسُ اذتالف ثِ ضسیسگی ّیئت زض ذَاّی

  .ًوبیس ًبضسبظی ذَز ًلغ ثِ ضا تؿبهیي هطثَـ، هَاًیي ضػبیت ثب تَاًس هی ثیوِ ضطًت هصًَض، ّیئت زض ًویتِ ضأی تأییس یب ٍ هوطض

 سَء تجلیـبت اًجبم یب ٍ ثیوِ ّبی ضطًت ٍ ثیوِ ضسوی( ًبضگعاضاى) زالالى ثیوِ، ًوبیٌسگبى سبیط ثب ًبسبلن ٍ هٌبضاًِ ضهبثت اظ(  4

  ًوبیس ذَززاضی آًْب ػلیِ

 ثبًٌی حسبة ثِ است ًطزُ زضیبكت ًِ ضٍظی ازاضی ٍهت پبیبى اظ هجل ضا الٌتطًٍیٌی پطزاذت یب چي اظ اػن زضیبكتی ثیوِ حن(  5

  .ًوبیس تحَیل ضطًت آى غٌسٍم ثِ استخٌبیی هَاضز زض ٍ ًٌس ٍاضیع هطثَـ ثیوِ ضطًت

  .ًوبیس زضد ضَز هی غبزض اٍ پیطٌْبز ثِ ًِ ای ًبهِ ثیوِ زض ضا ثیوِ ضسوی( ًبضگعاض) زالل ًبم ٍ ًس (6

 هطًعی ثیوِ ٍ هطثَـ ثیوِ ضطًت ثب الٌتطًٍیٌی اضتجبـ ثطهطاضی ثطای ضا زیسُ آهَظش اًسبًی ًیطٍی ٍ اكعاضی سرت اهٌبًبت( 7

  .ًوبیس تْیِ ایطاى.ا.د

 .ًوبیس تْیِ ثبضس ضسیسُ شیطثف ثیوِ ضطًت تبییس ثِ هجال ًِ تجبضی یب ازاضی ًبضثطی ثب هٌبست زكتط( 8

 ذسهبت اضایِ هٌحػطاً ثبیس حوَهی ًوبیٌسُ ضؼجِ هسئَل ٍ هسیطُ ّیئت ای ثیوِ ػؿَ هسیطػبهل، حویوی، ًوبیٌسُ ضـل -۱۳ ماده

  .ثبضس ًوبیٌسگی هطاضزاز هحسٍزُ زض ای ثیوِ

 .ّستٌس هستخٌی ػبلی آهَظش هؤسسبت زض آهَظضی ّبی سوت -تبصره     

 ثبیس ٍ ضًَس هی هحسَة ثیوِ ًوبیٌسگی هتػسیبى ػٌَاى ثِ زٌّس هی اًجبم ًبهِ ثیوِ غسٍض یب كطٍش ًِ ًوبیٌسُ ًبضًٌبى -۱۴ ماده

  :ثبضٌس غالحیت گَاّی زاضای ٍ ظیط ضطایف ٍاجس

  .زیپلن تحػیلی هسضى حساهل زاضتي( 1

  .ثیوِ ضطًت تطریع ثِ الظم آهَظضی زٍضُ گصضاًسى( 2
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 5 هبزُ د تب الق ثٌسّبی زض هٌسضد ػوَهی ضطایف سبیط زاضتي ٍ هطتطیبى ثب اضتجبـ ایجبز تَاًبیی ٍ ضكتبض ٍ اذالم حسي زاضتي( 3

  .ًوبیٌسُ هسئَلیت ٍ تطریع ثِ

 ًوبیٌسگی تَسف اذتیبض تلَیؽ ثب یب ثیوِ ضطًت تَسف زاض ػٌس غَضت ثِ ثیوِ ًوبیٌسگی هتػسیبى غالحیت گَاّی ۱ تبصره     

  .ضَز زازُ هطاض هطاجؼبى زیس هؼطؼ زض است الظم ٍ ضَز هی غبزض هؼیي هست ثطای ثیوِ

 ضٌبیت ثِ است هَظق ثیوِ ضطًت ٍی ثبظاضیبثبى ٍ ًبضًٌبى ثیوِ، ًوبیٌسگی اظ ضٌبیت ّطگًَِ ٍجَز غَضت زض -۲ تبصره     

 .ثطسبًس ضبًی اقالع ثِ ًتجی ثكَض ضا ًتیجِ ٍ ضسیسگی

 زض ثبیس ًوبیٌسُ ٍ است ثیوِ ضـطًت ثِ ثیوِ حن پطزاذت حٌن زض اٍ  ثبظاضیبة یب ًبضهٌس ًوبیٌـسُ، ثِ ثیوِ حن پطزاذت -۱۵ ماده

 .ًوبیس اضایِ هتوبؾی ثِ ًسزاض ضسیس ثیوِ، حن زضیبكت هجبل

 توػیط، ػوس، اظ ًبضی ًِ ًلغ شی اضربظ سبیط ٍ گعاض ثیوِ ثِ ٍاضزُ ؿیطهستوین یب ٍ هستوین ذسبضات ججطاى هسئَلیت -۱۶ ماده

 غَضت ثِ ثبضس ثیوِ ًوبیٌسگی هطاضزاز هَؾَع ای ثیوِ ػولیبت ثب ضاثكِ زض ٍی ثبظاضیبثبى یب ًبضًٌبى ًوبیٌسُ، هػَض یب ٍ ؿللت

 ضطًت ثِ ٍاضزُ ذسبضات هوبثل زض ًوبیٌسُ هسئَلیت ًبكی هبزُ ایي هلبز ّطحبل، زض. است ًوبیٌسُ ٍ ثیوِ ضطًت ػْسُ ثط تؿبهٌی

 .ثَز ًرَاّس ًطسُ  زضیبكت ثیوِ حن ٍ ّب ّعیٌِ سبیط پطزاذتی، ذسبضت جولِ اظ ثیوِ،

 ضوبضُ ًبهِ آییي اسبس ثط ًِ حوَهی ًوبیٌسگبى ضؼجِ هسئَل ٍ هسیطُ ّیئت ای ثیوِ ػؿَ هسیطػبهل، حویوی، ًوبیٌسگبى -۱۷ ماده

( ثبضس تط قَالًی ّطًسام)ًوبیٌسگی هطاضزاز اتوبم تب یب سبل یي ظطف هَظلٌس اًس گطكتِ ًوبیٌسگی پطٍاًِ ثیوِ ػبلی ضَضای هػَة 57

 .است هبزُ ایي هلبز ضػبیت ثِ هٌَـ ًوبیٌسگی هطاضزاز توسیس. ًوبیٌس ًست هجَلی ًوطُ ٍ ضطًت 5 هبزُ ح ثٌس هَؾَع آظهَى زض

 ػوط ّبی ثیوِ استخٌبی ثِ ثیوِ ّبی ضضتِ ًلیِ زض اٍ ثِ هتؼلن پطتلَی اظ حبغل سَز زض ضا ًوبیٌسُ تَاًس هی ثیوِ ضطًت -۱۸ ماده

 سبل زض ای ثیوِ ػولیبت ثبثت ًوبیٌسُ ّوبى ثِ پطزاذتی ًبضهعزّبی هجوَع زضغس 15 اظ ًجبیس پطزاذت هبثل سَز. زّس هطبضًت

 .ثبضس ثیطتط ًظط هَضز

 :ضَز هی لـَ ظیط هَاضز زض ًوبیٌسگی هطاضزاز ٍ پطٍاًِ -۱۹ ماده

  .هوبثل قطف حوَم ٍ ًوبیٌسگی هطاضزاز هلبز ضػبیت ؾوي هطاضزاز قطكیي اظ یٌی تػوین ثب( الق

  .ثسّس زست اظ ضا ًبهِ آییي ایي زض هوطض ضطایف اظ یي ّط حویوی ًوبیٌسُ ًِ زضغَضتی( ة

 ثسّس زست اظ ضا ًبهِ آییي ایي زض هوطض ضطایف اظ یي ّط حوَهی ًوبیٌسگی هسیطُ ّیئت ای ثیوِ ػؿَ یب هسیطػبهل ًِ غَضتی زض( د

  .ًطَز هؼطكی ضطایف ٍاجس جبیگعیي كطز هبُ، سِ هست ظطف ٍ ضَز هؼصٍض یب هحجَض یب ًٌس كَت یب

 ًوبیٌسُ، ترللبت ثِ ضسیسگی ًویتِ یب 20 هبزُ هَؾَع ثیوِ، ضطًت ٍ ًوبیٌسُ اذتالف ثِ ضسیسگی ّیئت تػوین غَضت زض( ز

  .21 هبزُ هَؾَع

 .حوَهی ًوبیٌسُ ٍضضٌستگی غَضت زض( ُ
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 نماینذه تخلفات به رسیذگی و بیمه شرکت و نماینذه اختالف به رسیذگیۺ سوم فصل

 

 هٌؼوسُ، ًوبیٌسگی هطاضزاز ٍ ًبهِ آییي ایي هوطضات ثب ضاثكِ زض ثیوِ ضطًت ٍ ًوبیٌسُ اذتالكبت ثِ ضسیسگی هٌظَض ثِ -۲۱ ماده

 ظیط ضطح ثِ ًلط سِ اظ هطًت ٍ ضَز هی ًبهیسُ ّیئت ًبهِ آییي ایي زض ًِ ثیوِ ضطًت ٍ ًوبیٌسُ اذتالكبت ثِ ضسیسگی ّیئت

 :ضَز هی تطٌیل

  ایطاى؛.ا.د هطًعی ثیوِ ًوبیٌسُ( الق

  ایطاى؛ گطاى ثیوِ سٌسیٌبی هٌترت ًوبیٌسُ( ة

  .ثیوِ ًوبیٌسگبى غٌلی ّبی اًجوي هٌترت ًوبیٌسُ( د

  .است ثالهبًغ آًْب اًتربة تجسیس یب ػعل ٍ ضًَس هی اًتربة سبل زٍ هست ثطای هصًَض ًوبیٌسگبى اظ یي ّط -۱ تبصره     

 تَسف ّیئت، اػؿبی اهؿبی اظ پس ٍ ضَز هی اتربش آضا اًخطیت ثب هستسل ٍ هٌتَة غَضت ثِ ّیئت تػویوبت -۲ تبصره     

  .االجطاست الظم ٍ هكؼی قطكیي ثطای تػویوبت ایي. گطزز هی اثالؽ قطكیي ثِ ایطاى.ا.د هطًعی ثیوِ

 تػوین اتربش ٍ جلسبت تطٌیل ًحَُ زستَضالؼول ٍ ثَز ذَاّس هستوط ایطاى.ا.د هطًعی ثیوِ زض ّیئت زثیطذبًِ -۳ تبصره     

 .ضس ذَاّس اثالؽ ٍ تسٍیي ایطاى.ا.د هطًعی ثیوِ تَسف ّیئت

 زض ًِ ًوبیٌسُ ترللبت ثِ ضسیسگی  ًویتِ زض ضا اٍ ػولٌطز اظ ٍاغلِ ضٌبیت ٍ ًوبیٌسُ ترللبت است هَظق ثیوِ  ضطًت -۲۱ ماده

 غٌلی اًجوي هٌترت ًلط یي ٍ ثیوِ ضطًت هسیطُ ّیئت اًتربة ثِ ًلط زٍ اظ هطًت ٍ ضَز هی ًبهیسُ ًویتِ ًبهِ آییي ایي

  .است هؼتجط آضا اًخطیت ثب ًویتِ تػویوبت. ًوبیس هكطح است، ثیوِ ًوبیٌسگبى

 ثیوِ ثِ ًتجی ثكَض ضا ًویتِ اػؿبی ًبهِ، آئیي اثالؽ تبضید اظ هبُ زٍ حساًخط هست ظطف است هَظق ثیوِ ضطًت -۱ تبصره     

  .ًوبیس هؼطكی ایطاى.ا.د هطًعی

 زیگطی كطز ٍی ثجبی تَاًس هی هطثَـ ًوبیٌسُ است ثیوِ ًوبیٌسگبى غٌلی اًجوي كبهس ثیوِ ضطًت ًِ هَاضزی زض -۲ تبصره     

  .ًوبیس هؼطكی ضا

 ًبضضٌبسی ًظط اػالم ٍ جلسِ زض حؿَض ثطای ترلق هَؾَع زض شیطثف ًبضضٌبس اظ تَاًس هی هَضز حست ًویتِ -۳ تبصره    

  .ًوبیس زػَت ضای حن زاضتي ثسٍى

 .ثَز ًرَاّس ایطاى.ا.د هطًعی ثیوِ اذتیبضات ّوچٌیي ٍ 20 هبزُ هَؾَع اذتیبضات ًبكی ،21 هبزُ اجطای -۴ تبصره     

  :ًوبیس اتربش ضا ظیط تػویوبت ترلق، ًَع ثب هتٌبست تَاًس هی ًویتِ ًوبیٌسُ، ترلق احطاظ غَضت زض -۲۲ ماده

  .ًوبیٌسُ ثِ ًتجی تصًط( 1

  .ًبهِ ثیوِ غسٍض هجَظ سلت هبًٌس تلَیؿی اذتیبضات زض هحسٍزیت ایجبز (2

  .هبُ ضص حساًخط هست ثِ ثیوِ ضضتِ چٌس یب یي زض ًوبیٌسُ ًبضهعز هیعاى ًبّص( 3

  .هبُ ضص حساًخط هست ثِ ثیوِ ضضتِ چٌس یب یي زض ًوبیٌسُ كؼبلیت تؼلین (4

  .كؼبلیت پطٍاًِ لـَ (5

 ضا هطثَقِ تػوین اظ ای ًسرِ است هَظق ثیوِ ضطًت ثبضس، ًوبیٌسُ كؼبلیت لـَ یب تؼلین ًویتِ ضای ًِ هَاضزی زض -تبصره     

 .ًوبیس اضسبل ایطاى.ا.د هطًعی ثیوِ ثِ
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 ٍی، ًتجی زضذَاست ثب ًوبیٌسُ، ثِ آى اثالؽ تبضید اظ ضٍظ 30 ظطف ثبضس ًوبیٌسُ پطٍاًِ لـَ ًویتِ، تػوین ًِ غَضتی زض -۲۳ ماده

 .است هؼتجط قطكیي ثطای ٍ هكؼی هَاضز، سبیط زض ًویتِ تػویوبت. است ّیئت زض ًظطذَاّی تجسیس هبثل

 ایي ضَز لـَ ًویتِ یب ٍ ّیئت تػوین ایطاى،یب.ا.د هطًعی ثیوِ اػالم ثب ٍ ترلق زضغَضت ای ًوبیٌسُ كؼبلیت پطٍاًِ اگط -۲۴ ماده

 .ًوبیس كؼبلیت ثیوِ غٌؼت زض ثیوِ ضسوی ًبضگعاض یب ٍ ثیوِ ًوبیٌسُ ػٌَاى ثِ پطٍاًِ، لـَ اظ پس تَاًس ًوی ضرع

 نظارتۺ چهارم فصل

 

 .است ًبهِ آییي ایي هوطضات ثب ذَز ًوبیٌسگبى كؼبلیت ضطایف اًكجبم ٍ احطاظ هسئَل ثیوِ  ضطًت -۲۵ ماده

 ایطاى.ا.د هطًعی ثیوِ ًوبیٌسگبى، كؼبلیت ًحَُ یب ٍ ًوبیٌسگی اػكبی زض ًبهِ آییي ایي هوطضات ضػبیت ػسم غَضت زض -تبصره     

 ثِ ٍاضزُ ذسبضت ّطگًَِ ججطاى هسئَل ثیوِ ضطًت ّوچٌیي. ًٌس ًوبیٌسُ كؼبلیت ًوَزى هتَهق ثِ هلعم ضا ثیوِ ضطًت تَاًس هی

 .ثَز ذَاّس ًبهِ آییي ایي هلبز ضػبیت ػسم اظ ًبضی حبلج، اضربظ

 ًبهِ آییي ایي هوطضات ضػبیت ػسم غَضت زض. ًوبیس هی ًظبضت ًبهِ آییي ایي هلبز اجطای حسي ثط ایطاى.ا.د هطًعی ثیوِ -۲۶ ماده

 هَضز، ّط ثب هتٌبست تَاًس هی ایطاى.ا.د هطًعی ثیوِ ثیوِ، ثطًوبیٌسگبى آًْب ًظبضت ػسم یب ًوع ٍ ثیوِ ّبی ضطًت اظ یي ّط تَسف

  :ًوبیس اتربش ضا ظیط تػویوبت

  .هطثَـ هوطضات ضػبیت ؾطٍضت ثط هجٌی ثیوِ ضطًت ثِ ًتجی اذكبض (1

  .ثیوِ ضطًت شیطثف هسیط ای حطكِ غالحیت ػسم اػالم (2

  .ثیوِ ضطًت كٌی هسئَلیي یب ٍ كٌی هؼبٍى یب هسیطُ ّیئت اػؿبی یب ػبهل هسیط غالحیت سلت( 3

  .ًوبیٌسُ پصیطش ظهیٌِ زض ثیوِ ضطًت ثطای هحسٍزیت ایجبز( 4

 .ثیوِ ػبلی ضَضای ثِ هطرع هست ثطای ثیوِ ضضتِ چٌس یب یي زض ثیوِ هجَل اظ ثیوِ ضطًت هوٌَػیت پیطٌْبز اضایِ (5

 اقویٌبى هبثل ٍ غحیح اقالػبت ٍ آهبض ثِ ایطاى.ا.د هطًعی ثیوِ هٌبست زستطسی اهٌبى است هَظق ثیوِ  ضطًت -۲۷ ماده

 .ًوبیس كطاّن ًٌس هی اثالؽ ٍ تْیِ ایطاى.ا.د هطًعی ثیوِ ًِ زستَضالؼولی اسبس ثط ضا ذَز ًوبیٌسگبى ثِ هطثَـ

 هحل ٍ اسٌبز زكبتط، الظم، اقالػبت اذص ثط ػالٍُ لعٍم، غَضت زض تَاًٌس هی ثیوِ ضطًت یب ٍ ایطاى.ا.د هطًعی ثیوِ -۲۸ ماده

 .است ظهیٌِ ایي زض الظم ّوٌبضی ثِ هٌلق ًوبیٌسُ ٍ ًٌٌس ثبظضسی ضا ًوبیٌسگی

 گطی، ثیوِ ٍ ایطاى هطًعی ثیوِ تأسیس هبًَى تبثغ ثیوِ، ًوبیٌسگی ثب ضاثكِ زض ًبهِ آییي ایي زض ًطسُ ثیٌی پیص هَاضز -۲۹ ماده

 .ثَز ذَاّس ثیوِ ػطف ٍ هطثَـ هَاًیي سبیط تجبضت، هبًَى

 ثب ثیوِ ػبلی ضَضای هػَة 57 ضوبضُ ًبهِ آییي جبیگعیي ٍ ثَز ذَاّس االجطا الظم 01/08/1391 تبضید اظ ًبهِ آییي ایي -۳۱ ماده

 .ضس ذَاّس ثیوِ ًوبیٌسگی اهَض تٌظین ًبهِ آییي ػٌَاى


