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عریف و شرایط اعطاي پروانه نمایندگی بیمهت

شود، شخص حقیقی یا حقوقی است که با رعایت قوانین و مقررات نامیده می» نماینده«نامه اختصاراً نماینده بیمه که در این آیین- 1ماده
عالی بیمه، مجاز به عرضه شوراينامه و سایر مصوباتمربوط، از جمله قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري، مفاد این آیین

باشد.اي به نمایندگی از طرف یک شرکت بیمه طرف قرارداد میخدمات بیمه

هاي مختلف نامه و پرداخت خسارت در رشتهتواند بخشی از اختیارات و وظایف خود در صدور بیمهشرکت بیمه می- 1تبصره
ویض نماید.نمایندگان بیمه، به نماینده تفبیمه را بر اساس رتبه

هاي بندي نمایندگان بیمه حقیقی و حقوقی طبق دستورالعمل ابالغی از سوي بیمه مرکزي ج.ا.ایران توسط شرکترتبه- 2تبصره
باشند انجام خواهد شد.بندي که مورد تایید بیمه مرکزي ج.ا.ایران میبیمه و یا موسسات رتبه

کنند. اعطاي نمایندگی بیمه در خارج از ست که در داخل کشور فعالیت مینامه شامل نمایندگانی امقررات این آیین-3تبصره
کشور مستلزم اخذ موافقت قبلی بیمه مرکزي ج.ا.ایران و بر اساس دستورالعمل ابالغی بیمه مرکزي ج.ا.ایران خواهد بود.

اي معین صادر هاي بیمهها یا رشتههمه رشتهپروانه نمایندگی بیمه توسط شرکت بیمه پس از تایید بیمه مرکزي ج.ا.ایران در- 2ماده 
نامه و احراز شرایط تواند با رعایت مفاد این آیینخواهد شد. مدت اعتبار قرارداد و پروانه نمایندگی سه سال است و شرکت بیمه می

پروانه نمایندگی منوط به هاي آموزشی الزم توسط نماینده پروانه وي را تمدید نماید. در هر حال اعتبارمربوط و گذراندن دوره
اعتبار قرار داد نمایندگی بیمه است.

شرکت بیمه موظف است شرایط اعطاي نمایندگی بیمه را از طرق مقتضی، به ویژه درج در پایگاه اینترنتی خود به اطالع عموم -3ماده 
برساند.

پروانه نمایندگی بیمه (اعم از حقیقی و حقوقی) بر عهده مسئولیت احراز صحت شرایط الزم در مورد هر یک از متقاضیان اخذ - 4ماده 
شرکت بیمۀ مربوط است.

شخص حقیقی متقاضی اخذ پروانۀ نمایندگی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد:-5ماده 

. تابعیت دولت جمهوري اسالمی ایرانالف) 

اعتقاد به اسالم یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور.ب)

مواد مخدر.عدم اعتیاد بهپ)

.عدم حجرت) 
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قانون تأسیس بیمه 64نداشتن سـوء پیشینه کیفري و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرایم نام برده شده در ماده ث) 
مرکزي ایران و بیمه گري.

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

اي، یا ها با گرایش بیمه) بدون نیاز به داشتن سابقه کار بیمهرشته بیمـه (و یا سایر رشتهداشتن حداقل مدرك کارشناسی در چ)
هاي مرتبط (شامل اقتصاد، امور مالی، حسابداري، آمار، مدیریت و حقوق) با یک سال حداقل مدرك کارشناسی در رشته

اي فنی و تخصصی، ها با دو سال سابقه کار بیمهاي فنی و تخصصی، یا حداقل مدرك کارشناسی در سایر رشتهسابقه کار بیمه
اي فنی و تخصصی.یا حداقل مدرك دیپلم با سه سال سابقه کار بیمه

ساعت طبق دستورالعمل ابالغی 120مدت متقاضیان فاقد سابقه کار، باید دوره آموزشی مربوط را حداقل به- 1تبصره 
نامه قبولی آموزشی مورد تأیید بیمه مرکزي ج.ا.ایران گذرانده و گواهیبیمه مرکزي ج.ا.ایران در شرکت بیمه ویا موسسات 

را ارایه نمایند. 
دیپلم، منوط به موافقت کتبی اعطاي پروانه نمایندگی به متقاضیان داراي مدرك تحصیلی دیپلم و یا فوق-2تبصره 

.مدیرعامل شرکت بیمه ذیربط خواهد بود

مرکزي ج.ا.ایران.موفقیت در آزمون نمایندگی بیمه ح) 

هاي بیمه یا مؤسسات آموزشی ذیصالح یا پژوهشکده تواند برگزاري آزمون نمایندگی بیمه را به شرکتبیمه مرکزي می–تبصره 
بیمه تفویض نماید.

.روز اداري در شرکت بیمه مربوطه براي کلیه متقاضیان نمایندگی بیمه15گذراندن دوره کارآموزي به مدت خ) 

عطاي نمایندگی حقوقی بیمه منوط به احراز شرایط زیر و ارایه آنها به شرکت بیمه مربوطه است:ا- 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

انحصاري نمایندگی بیمه باشد.موضوع فعالیت نماینده حقوقی به طور-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
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رت کامل اسامی سهامداران، مدیران و میزان سهام هر یک از آنها.ارایه صو-7

نامه.این آیین5ارایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفري مدیران مطابق بند ث ماده -8

نامه باشند.این آیین5اي هیئت مدیره باید واجد شرایط مندرج در ماده مدیرعامل و حداقل یک عضو بیمه-9

.مدیرههیئتومؤسسعمومیمجمعجلساتصورتارایه-10

.دیه نام آنتأییوحقوقینمایندگیثبتاظهارنامهارایه-11

سهامداران نمایندگی حقوقی باید صرفاً اشخاص حقیقی باشند و مکلفند مبلغ تعهدي سرمایه خود را حداکثر ظرف -1تبصره 
. مدت دو سال تأدیه نمایند

حقوقی در سهام نمایندگی حقوقی بیمه، پس از تایید بیمه مرکزي ج.ا.ایران امکان پذیر خواهد بود.مشارکت اشخاص -2تبصره 
هاي بیمه و بیمه مرکزي ج.ا.ایران و مؤسسات وابسته به آنها مدیره و کارکنان شاغل شرکتمدیرعامل، اعضاي هیئت -3تبصره 

الالن رسمی) بیمه، نمایندگان بیمه و ارزیابان خسارت بیمه اي و کارکنان (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادي و ساعتی)، کارگزاران (د
توانند در نمایندگی حقوقی بیمه سمت و یا سهم داشته باشند.هر یک از آنها نمی

ن، مدیرعامل و ثبت نمایندگی حقوقی و هرگونه تغییرات بعدي از جمله تغییر در مفاد اساسنامه، میزان سرمایه، ترکیب سهامدارا- 7ماده 
نامه، اعالم شرکت بیمه طرف قرارداد و موافقت بیمه مرکزي ج.ا.ایران است.اعضاي هیئت مدیرة آن، موکول به رعایت مقررات این آیین

تهیه و به اي که بیمه مرکزي ج.ا.ایراننماینده حقوقی موظف است ترازنامه و حساب سود و زیان خود را طبق فرم نمونه- 8ماده 
اي از آن را براي بررسی و نماید، تنظیم کند و پس از تصویب در مجمع عمومی سهامداران خود، نسخههاي بیمه ابالغ میشرکت

تائید به شرکت بیمه طرف قرارداد ارسال نماید.

دگان حقوقی شرکت بیمه موظف است حداکثر تا پایان مرداد هر سال، ترازنامه و حساب سود و زیان هر یک از نماین- 1تبصره 
خود را به بیمه مرکزي ج.ا.ایران ارسال کند.

درصد از سود ساالنه خود را تا سقف سرمایه به عنوان 10نماینده حقوقی موظف است در هر سال مالی حداقل - 2تبصره 
هاي خود منظور نماید.اندوخته سرمایه اي در حساب

ها، توانند در وزارتخانه، مسئول شعبه و سهامداران نمایندگی حقوقی نمینماینده حقیقی و مدیر عامل، اعضاي هیئت مدیره-9ماده 
هایی که به نحوي هاي دولتی و غیردولتی، نهادهاي عمومی غیر دولتی، نیروهاي نظامی و انتظامی و کلیه دستگاهمؤسسات، شرکت

تی) باشند یا به عنوان نماینده شرکت بیمه دیگر نمایند شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادي و ساعاز بودجه عمومی استفاده می
هاي حقوقی بیمه هاي حقوقی یا کارگزاريتوانند در سایر نمایندگییا کارگزار بیمه فعالیت کنند. عالوه بر این، اشخاص مذکور نمی

.شاغل بوده و یا سمت و سهم داشته باشند
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هاي بیمه و بیمه عم از رسمی، پیمانی، قراردادي و ساعتی) شرکتمدیر عامل و اعضاي هیئت مدیره و کارکنان شاغل (ا-تبصره
هاي حقوقی، سمت یا سهم داشته باشند.توانند به عنوان نماینده حقیقی فعالیت نمایند و یا در نمایندگیمرکزي ج.ا.ایران نمی

حقوقی خود اجازه تأسیس شعبه بدهد مشروط تواند بر اساس ضوابط ابالغی بیمه مرکزي ج.ا.ایران به نمایندگیشرکت بیمه می-10ماده 
بر آنکه مسئول شعبه حائز شرایط نماینده حقیقی باشد.

ایراناسالمیبیمه مرکزي جمهوري سایت منبع : 


