
  82آيين نامه شماره 

 .جايگزين آن و تمام ضمائم آن گرديد 75ملغي شده و آيين نامه  82آيين نامه 

 .جايگزين آن و تمام ضمائم آن گرديد 75ملغي شده و آيين نامه  82آيين نامه 

 تعريف و شرايط نمايندگي بيمه

ايران و بيمه گري آيين نامه نمايندگي شركتهاي قانون تاسيس بيمه مركزي  71ماده  5شوراي عالي بيمه در اجراي بند 

 :تصويب نمود  9/6/7317تبصره است را در جلسه مورخ  73ماده و  31, فصل  3بيمه مشتمل بر 

 تعريف و شرايط نمايندگي بيمه : فصل اول 

نماينده ناميده مي شود شخصي است حقيقي يا حقوقي كه با توجه به  "نماينده بيمه كه در اين آيين نامه اختصارا -1ماده 

قوانين و مقررات و مفاد اين آيين نامه مجاز به عرضه خدمات بيمه اي به نمايندگي از جانب شركت بيمه طرف قرارداد 

 .خواهد بود

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

 .نمايندگي بيمه طبق مقررات اين آيين نامه از طرف شركتهاي بيمه به اشخاص واجد شرايط اعطا مي گردد -8ماده 

,  نمايندگي بيمه براي مدت يكسال اعطا مي گردد و بشرط ارائه اظهارنامه مالياتي آخرين دوره مالي نمايندگي-3ماده 

 .تمديد خواهد شد

 .اموال و مسئوليت اعطا نمايندگي نمايد, شركت بيمه مي تواند در رشته هاي بيمه اشخاص  -4ماده 

 :اشخاص حقيقي متقاضي اخذ نمايندگي بايد داراي شرايط زير باشند -7ماده 

 .تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران  –الف 

 .ان رسمي كشور اعتقاد به اسالم و يا يكي ديگر از ادي –ب 

 .دارا بودن حسن شهرت  –ج 

 .عدم اعتياد به مواد مخدر  -د

 .نداشتن سوء پيشينه كيفري و همچنين نداشتن سابقه محكوميت ورشكستگي به تقصير يا تقلب  -هـ 

 .داشتن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم  –و 

يا حداقل ليسانس و يكسال سابقه كار مفيد بيمه اي , قه كار مفيد بيمه اي دارا بودن حداقل مدرك ديپلم با دو سال ساب –ز 

 .ماه كار مفيد بيمه اي 6و يا حداقل ليسانس در رشته بيمه و يا گرايش بيمه و 



 .موفقيت در آزمون بيمه مركزي ايران  –ح 

 .ساير شرايطي كه از طرف شركت بيمه ذيربط تعيين مي شود  –ط 

 :اشخاص حقوقي متقاضي اخذ نمايندگي بايد داراي شرايط زير باشند -6ماده 

 .بصورت يكي از شركتهاي مندرج در قانون تجارت تاسيس شده باشند –الف 

 .حداقل سرمايه شركت بالغ بر ده ميليون ريال باشد –ب 

 .اساسنامه شركت به تاييد بيمه مركزي ايران رسيده باشد –ج 

 .مربوط به نمايندگي بيمه و خدمات مربوط به فعاليت بيمه اي باشد "سنامه منحصراموضوع شركت طبق اسا  -د 

اين آيين نامه داراي  5ط ماده , ح, و , د, ج, ب, مدير عامل شركت بايد عالوه بر شرايط مندرج در بندهاي الف  -هـ 

ر ساير رشته ها و يكسال سابقه كار حداقل مدرك ليسانس بيمه و شش ماه سابقه كار مفيد بيمه اي و يا حداقل ليسانس د

 .مفيد بيمه اي باشد

 حقوق و تكاليف شركت بيمه ونماينده: فصل دوم 

   شركت بيمه موظف است قراردا د و پروانه نمايندگي بيمه را طبق نمونه اي كه توسط بيمه مركزي ايران تهيه -5ماده 

 .مي شود تنظيم و صادر نمايد

يك نسخه رونوشت آنرا به بيمه , شركت بيمه مكلف است حداكثر يكماه پس از انعقاد قرارداد نمايندگي بيمه  -2ماده 

مراتب , بيمه مركزي ايران مكلف است در صورت مغايرت مفاد قرارداد با مقررات اين آيين نامه . مركزي ايران ارسال نمايد

 .هت اقدام مقتضي به شركت بيمه ذيربط ابالغ نمايدج, روز پس از وصول رونوشت قرارداد  55را ظرف مدت 

, شركت بيمه موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ تصويب اين آيين نامه  -9ماده 

 ,در صورت عدم انطباق با شرايط اين آيين نامه . وضعيت نمايندگان فعلي خود را با شرايط اين آيين نامه منطبق نمايد

 .قرارداد نمايندگي بيمه مربوطه تمديد نخواهد شد

 .در مورد اين دسته از نمايندگان حقيقي الزامي نمي باشد 5ماده  "ح"و  "ز"رعايت شرايط مقرر در بندهاي   :تبصره 

ينده يا شركت بيمه مكلف است بخشنامه ها و دستورالعملهاي الزم در رابطه با فعاليت نمايندگي را بموقع به نما -11ماده 

 .نمايندگان خود ابالغ نمايد



 .درج نمايد, شركت بيمه موظف است نام نماينده خود را در بيمه نامه اي كه بنا به پيشنهاد او صادر مي شود  -11ماده 

استثنائات و تعهدات , شرايط , نرخ : از جمله , نماينده مكلف است اطالعات الزم در باره بيمه مورد پيشنهاد  -18ماده 

 .مه گر و بيمه گذار را با رعايت بخشنامه ها و دستورالعملها ي مربوط به بيمه گذار ارائه نمايدبي

 شركت بيمه و يا ذينفع , بيمه شدگان , نماينده بمنظور تامين و تضمين حقوق و مطالبات بيمه گذاران  -13ماده 

 .بيمه نامه موظف به توديع تضمين به نفع شركت بيمه مربوطه مي باشد

            ميزان تضمين مذكور در اين ماده متناسب با حجم كار هر نماينده به تشخيص شركت بيمه مربوطه تعيين  -7تبصره 

 .حداقل تضمين ياد شده به ميزان پنج ميليون ريال مي باشد. مي شود 

 .تعيين ميگردد  نوع تضمين فوق و مدت آن به تشخيص شركت بيمه ذيربط  -2تبصره 

 .مراتب را بنحو مقتضي باطالع بيمه گذاران مربوطه برساند, شركت بيمه مكلف است در صورت لغو نمايندگي  -14ماده 

, غفلت و يا قصور خود , تقصير , نماينده مسئول جبران خسارات مستقيم و يا غير مستقيم ناشي از عمد  -17ماده 

در هر حال مفاد اين ماده نافي . ضوع قرارداد نمايندگي مي باشدكاركنان و بازاريابهاي تابعه در رابطه با عمليات بيمه اي مو

 .مسئوليت شركت بيمه در برابر بيمه گذار نخواهد بود

 .پرداخت حق بيمه به نماينده در حكم پرداخت حق بيمه به شركت بيمه مي باشد  -16ماده 

به , اكثر تا پايان وقت اداري روز دريافت نماينده مكلف است حق بيمه دريافتي را اعم از وجه نقد يا چك حد -15ماده 

طرفين مي توانند در قرارداد . صندوق شركت بيمه طرف قرارداد يا به حساب بانكي شركت مزبور تحويل و واريز نمايد

 .نمايندگي بنحو ديگري توافق نمايند

ه اي كه بنا به پيشنهاد او صادر نماينده مكلف است مشخصات و شماره پروانه داللي رسمي بيمه را در بيمه نام -12ماده 

 .قيد نمايد, ميگردد 

 .قيد نمايد, نماينده مكلف است مشخصات و شماره نمايندگي خود را در بيمه نامه اي كه صادر مي كند   -19ماده 

ريق شركت بيمه نبايستي تقاضاي صدور بيمه نامه اي را كه بوسيله يكي از نمايندگان خود ارائه مي شود از ط -81ماده 

 .ديگري اعم از مستقيم و يا غير مستقيم قبول نمايد مگر با موافقت بيمه گذار 

نمي تواند همان پيشنهاد را از طريق ديگري , در صورتي كه شركت بيمه پيشنهاد بيمه نماينده اي را رد نمايد -81ماده 

 .اعم از مستقيم يا غير مستقيم قبول نمايد



شركت بيمه موظف است نرخ و شرايط , ك نوع بيمه نرخ و شرايط خواسته باشند اگر چند نماينده براي ي -88ماده 

 .يكسان اعالم نمايد

. شركت بيمه مكلف است كارمزد نماينده خود را به ميزان پيش بيني شده در قرارداد نمايندگي پرداخت نمايد -83ماده 

 .بيمه تجاوز ننمايدمشروط بر اينكه از حداكثر ميزان تعيين شده در مصوبات شوراي عالي 

كارمزد نماينده نيز به , هر گاه تغييراتي در بيمه نامه داده شود و اين تغييرات باعث افزايش يا كاهش حق بيمه گردد: تبصره 

كارمزد نماينده به نسبت حق بيمه قابل , در موارد فسخ يا ابطال بيمه نامه . همان نسبت افزايش يا كاهش خواهد يافت 

 .واهد شد استرداد كسر خ

بيمه نامه هايي كه از طرف يا به پيشنهاد نماينده توسط شركت بيمه صادر مي شود پرتفوي نماينده خواهد   -84ماده 

 .بود

 .شركت بيمه حقوق نماينده را نسبت به پرتفوي او در حدود عرف جاري بيمه رعايت خواهد نمود

د را در صورت موافقت شركت بيمه به نماينده ديگر همان شركت نماينده مي تواند تمام يا قسمتي از پرتفوي خو -7تبصره 

 .انتقال دهد

در صورت فوت يا حجر نماينده و فقد شرط خالف د رقرار داد نمايندگي پرتفوي نماينده به شركت بيمه مربوطه  -2تبصره 

دريافتي ساالنه نماينده پس از  برابر ميانگين كارمزدهاي 2منتقل مي شود و ارزش پرتفوي نماينده متوفي يا محجور معادل 

كارمزد يكسال گذشته همان % 711مشروط بر آن كه از , سال گذشته مي باشد  5كسر كارمزد هاي برگشتي در طي 

 .نماينده تجاوز ننمايد

 مقررات مختلف : فصل سوم 

ين نامه و قرارداد نمايندگي مرجع رسيدگي به اختالفات ميان نماينده و شركت بيمه در رابطه با مقررات اين آي -87ماده 

 :هياتي است مركب از سه نفر به شرح زير , منعقده 

  نماينده بيمه مركزي ايران –الف  

 .نماينده منتخب شركتهاي بيمه  –ب 

 .نماينده انجمن صنفي نمايندگان بيمه –ج 

بيمه مركزي ايران جهت ,  فوق الذكر معرفي نشده اند "ج "يا  "ب "مادامي كه نمايندگان موضوع بند   -7تبصره 

 .اقدام به معرفي عضو يا اعضاء جايگزين خواهد نمود, رسيدگي به موارد مطروحه 



هر يك از نمايندگان فوق الذكر براي مدت دو سال تمام انتخاب مي شوند و عزل يا تجديد انتخاب آنها بالمانع   -2تبصره 

 .است

ده و شركتهاي بيمه در بيمه مركزي ايران تشكيل و با حضور كليه جلسات هيات رسيدگي به اختالفات نماين -86ماده 

 .اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراء معتبر و براي طرفين ذيربط الزم االتباع است

نماينده منتخب شركتهاي بيمه كه كارمند شاغل شركت بيمه طرف اختالف است و همچنين نماينده انجمن  -7تبصره 

نمي توانند بعنوان نماينده شركت بيمه و انجمن , نمايندگان بيمه كه خود شاكي است و يا از وي شكايت شده است  صنفي

صنفي نمايندگان بيمه در هيات مذكور عضويت داشته باشند و در اينگونه موارد شركتهاي بيمه و انجمن صنفي نمايندگان 

 .شركت در جلسه هيات رسيدگي مزبور معرفي نمايندبيمه بايد حسب مورد فرد يا افراد ديگري را براي 

شركت بيمه مكلف است در كليه قرارداد هاي نمايندگي شرط ارجاع اختالف فيمابين در رابطه با قرارداد تنظيمي  -2تبصره 

 .درج نمايند "را صراحتا 25به هيات موضوع ماده 

 .شركتهاي بيمه توسط بيمه مركزي ايران انجام مي شودامور مربوط به هيات رسيدگي به اختالفات نماينده و  -3تبصره 

آيين نامه راجع به نحوه تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم هيات رسيدگي به اختالفات نماينده و شركتهاي بيمه  -85ماده 

 .حداكثر ظرف سه ماه توسط بيمه مركزي ايران تهيه و براي تصويب به شوراي عالي بيمه ارائه خواهد شد

 :قرارداد نمايندگي در موارد زير لغو مي شود -82ماده 

 .با تصميم يكي از طرفين قرارداد ضمن رعايت حقوق طرف مقابل  –الف 

 مندرج   "د "و   "ج  ",  "ب  ",  "الف "در صورتي كه نماينده حقيقي يك يا چند شرط از شرايط مقرر در بندهاي  –ب 

 .اين آيين نامه را از دست بدهد 5در ماده 

 "و   "ج  ",  "ب  ",  "الف "در صورتي كه مدير عامل نماينده حقوقي يك يا چند شرط از شرايط مقرر در بندهاي  –ج  

اين آيين نامه را از دست بدهد و نمايندگي حقوقي ظرف مدت شش ماه از تاريخ از دست دادن شرايط  5مندرج در ماده   "د

 .اقدام ننمايد, همه شرايط مندرج در اين آيين نامه باشد مزبور نسبت به معرفي مدير عامل جايگزين كه حائز

درمورداشخاص حقوقي چنانچه درصورت حجريافوت يامعذوريت مديرعامل نمايندگي حقوقي حداكثرظرف مدت شش ماه 

 .معرفي ننمايد  ازتاريخ فوت ياحجريامعذوريت مديرعامل فرد واجدشرايط ديگري را بارعايت مقررات اين آئين نامه

 .پروانه مربوطه نيز از درجه اعتبار ساقط است, در صورت لغو قرارداد نمايندگي : تبصره 

           مديران عامل و اعضاء هيات مديره و كاركنان شاغل شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران در زمان اشتغال -89ماده 

 .نمي توانند بعنوان نماينده فعاليت نمايند



مدارك و محل , اسناد , دفاتر , يران و شركت بيمه مي تواند عنداللزوم ضمن اخذ اطالعات الزم بيمه مركزي ا -31ماده 

 .نمايندگي را مورد بازرسي قرار دهد و نماينده مكلف به همكاري الزم در اين زمينه مي باشد

الزامي است و نام شركت  درج نام نماينده و نام شركت بيمه مربوط در تابلو و سربرگها و آگهي هاي نماينده -31ماده 

 .بيمه بايد با حروف درشت تر از نام نماينده يا نمايندگي درج شود

 .ارائه خدمات بيمه اي در محدوده قرارداد مربوطه باشد "شغل نماينده بايد منحصرا -38ماده 

 .سمت هاي آموزشي مستثني هستند: تبصره 

 .ت بيمه را دارا باشدنماينده نمي تواند نمايندگي بيش از يك شرك -33ماده 

نماينده , در صورت تغيير نشاني . نماينده مي تواند محل كار خود را با اطالع قبلي شركت بيمه تغيير دهد -34ماده 

 .بايستي مراتب را بالفاصله بطريق مقتضي باطالع بيمه گذاران برساند

تابع قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و , گي بيمه موارد پيش بيني نشده در اين آيين نامه در رابطه با نمايند - 37ماده 

 .بيمه گري و قانون تجارت و ساير قوانين مربوط و عرف بيمه خواهد بود

دستورالعمل هاي اجرايي اين آيين نامه توسط بيمه مركزي ايران تهيه و جهت اجراء به شركتهاي بيمه ابالغ  -36ماده 

 .خواهد شد

شوراي عالي بيمه و  25/72/7355مورخ   آيين نامه نمايندگي, يين نامه به شركتهاي بيمه از تاريخ ابالغ اين آ -35ماده 

 .ملغي مي باشد(  2/71و  7/71, 71آيين نامه هاي شماره )الحاقيه هاي مربوطه 

 21-7آيين نامه شماره 

 21-2آيين نامه شماره 

 21-3آيين نامه شماره 

 21-5آيين نامه شماره 

 21-5آيين نامه شماره 

 21-6آيين نامه شماره 

 21-1آيين نامه شماره 

 21-1آيين نامه شماره 
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