
 100آیین نامه شماره 

 

عالي بیمه در چهارصد و چهل و هفتمین جلسه خود، با توجه به قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتي مصوب شوراي

قانون تاسیس بیمه مركزي ایران و بیمه گري ضوابط  1۷مجلس شوراي اسالمي و در اجراي ماده  1۳۸0ششم شهریور 

 :تبصره به شرح زیر تصویب نمود 11ماده و  21را مشتمل بر تاسیس و فعالیت موسسات بیمه غیردولتي 

 

  

 

 ضوابط تاسیس و فعالیت موسسات بیمه غیردولتي

 

 

 :كلمات و اصطالحات مورد استفاده در این آیین نامه با تعاریف زیر بکار رفته اند -1ماده 

 .و اصالحات بعدي آن 1۳50گري مصوب سال قانون تاسیس : قانون تاسیس بیمه مركزي ایران و بیمه -الف

 .بیمه مركزي: بیمه مركزي جمهوري اسالمي ایران -ب 

نامه از بیمه مركزي پروانه اي است كه بر اساس قوانین و مقررات مربوط و ضوابط این آیینموسسه بیمه: موسسه -پ 

 .فعالیت دریافت نموده باشد

پس از اخذ مصوبه مجمع عمومي بیمه مركزي به  موافقت اصولي: موافقت با درخواست تاسیس موسسه بیمه كه -ت 

 .شودنویسي سهام صادر ميمنظور تشکیل پرونده ثبتي و پذیره

پروانه تاسیس: موافقت با ثبت موسسه بیمه در مرجع ثبت شركتها كه بیمه مركزي پس از تایید طرح اساسنامه و  -ث 

سس و در صورت احراز شرایط الزم براساس موافقت انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان در مجمع عمومي مو

 .كنداصولي، صادر مي

 .نمایداي كه بیمه مركزي صادر ميپروانه فعالیت: مجوز فعالیت موسسه بیمه در یك یا چند رشته بیمه-ج 

از صالحیت نامه نحوه احرآیین 1( ماده 4( و )۳كاركنان كلیدي و عملیاتي موسسه بیمه: كاركنان موضوع بندهاي ) -ح 

 .( و اصالحات بعدي آن90كاركنان كلیدي و عملیاتي موسسات بیمه )شماره 

ایراني كه « شركت تعاوني سهامي عام»ایراني یا « شركت سهامي عام»تشکیل موسسه بیمه صرفاً به صورت  -2ماده 

پذیر است. در تاسیس امکانسهام آن با نام بوده و با رعایت قانون تأسیس و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد، 



قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم ( »12، مقررات ماده )«شركت تعاوني سهامي عام»موسسه بیمه به صورت 

 -قانون اساسي 44هاي كلي اصل توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران و اجراي سیاست

 .نیز رعایت خواهد شد« مجلس شوراي اسالمي۳1/04/1۳۸۷ابالغي  مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ

قانون تاسیس و یا هرگونه محکومیت  64موسسین موسسه بیمه باید فاقد سابقه محکومیت موضوع ماده  -۳ماده 

 .دیگري كه منجر به محرومیت از حقوق اجتماعي شده است، باشند

قانون ›› 2هاي موضوع ماده و نهادهاي عمومي غیردولتي و شركتهاي دولتي، موسسات ها، موسسهوزارتخانه -4ماده 

 .توانند جزء موسسین موسسه بیمه باشندنمي ‹‹تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت

توانند بیش از ده درصد در هاي موضوع این ماده در مجموع نميها، موسسات، نهادها و شركتوزارتخانه- 1تبصره 

 .ندموسسه بیمه سهم داشته باش

باشند. ولي در قانون محاسبات عمومي كشور مشمول حکم این ماده نمي 4هاي موضوع تبصره ماده شركت- 2تبصره 

 .درصد سهام موسسه بیمه باشد 20هر حال مجموع سهام آنها نباید بیش از 

كشوري و ها و موسسات دولتي به استثناي صندوق بازنشستگي هاي بازنشستگي كاركنان شركتصندوق- ۳تبصره 

 .باشندهاي بازنشستگي نیروهاي مسلح مشمول محدودیت این ماده نميصندوق

هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غیردولتي در آنها بیش از ها، شركتاشخاص حقوقي كه وزارتخانه -5ماده 

 .شنددرصد در موسسه بیمه سهم داشته با 20توانند در مجموع بیش از درصد سهم دارند، نمي 20

درصد سهام یك موسسه بیمه را داشته باشد. نصاب مذكور  20تواند بیش از هر شخص حقیقي یا حقوقي نمي -6ماده 

 .باشددر مورد اشخاص حقیقي شامل اقارب نسبي و سببي درجه یك از طبقه اول آن شخص نیز مي

قي كه آن شخص حقیقي و یا اقارب هر شخص حقیقي و اقارب وي مندرج در این ماده به عالوه اشخاص حقو-1تبصره 

توانند بیش از درصد سهم داشته باشند، با رعایت نصاب مندرج در این ماده در مجموع نمي 20مذكور در آنها بیش از 

 .درصد سهم یك موسسه بیمه را داشته باشد 40

درصد  20بیش از ها هر شخص حقوقي به عالوه سایر اشخاص حقوقي كه آن شخص به طور مستقیم در آن-2تبصره 

درصد سهم یك موسسه بیمه  40توانند بیش از سهم داشته باشد، با رعایت نصاب مندرج در این ماده در مجموع نمي

 .را داشته باشد

هاي زندگي و غیرزندگي خود از طریق در صورتي كه موسسه بیمه مختلط متقاضي تفکیك عملیات بیمه-۳تبصره 

وسسه بیمه مختلط و سایر موسسین موسسه بیمه جدید كه موسسه بیمه تاسیس موسسه بیمه تخصصي باشد، م

هاي مندرج در درصد سهام آنها را در اختیار دارد، با رعایت مفاد این ماده از شمول محدودیت 20مختلط بیش از 

آن مستثني هستند. موسسه بیمه مختلط متقاضي موظف است ظرف مدت شش ماه پس از صدور  2و  1تبصره هاي 



وانه فعالیت موسسه بیمه جدید اساسنامه خود را اصالح نموده و سایر اقدامات الزم را جهت تطبیق وضعیت خود با پر

نامه در زمینه فعالیت مقررات مربوط به عمل آورد. پس از اصالح اساسنامه، موسسه بیمه متقاضي مجاز به صدور بیمه

 .موسسه بیمه جدید نخواهد بود

تا  54این ماده و رعایت مواد  ۳تواند با موافقت موسسه بیمه جدید موضوع تبصره ختلط ميموسسه بیمه م-4تبصره 

قانون تاسیس و سایر مقررات مربوط، آن بخش از پرتفوي خود را كه مربوط به موضوع فعالیت موسسه بیمه جدید  5۷

 .است به آن موسسه منتقل نماید

كند، طبق مواد هاي غیرزندگي فعالیت ميهاي زندگي و بیمهش بیمهاي در هر دو بخمادامي كه موسسه بیمه -۷ماده 

هاي ( و اصالحات بعدي آن، مکلف است حساب6۸نامه شماره هاي زندگي و مستمري )آییننامه بیمهآیین 22و  21

تنظیم كند كه هاي خود تفکیك نموده و دفاتر خود را به ترتیبي هاي زندگي را از سایر حسابمربوط به معامالت بیمه

 .هاي زندگي به تفکیك مشخص شده باشدكلیه اقالم مربوط به معامالت هر یك از انواع بیمه

براي دریافت موافقت اصولي، اشخاص حقیقي و حقوقي داخلي كه واجد شرایط مقرر در این آیین نامه هستند  -۸ماده 

نامه جامع عملیاتي و سایر مدارك و اطالعاتي كه نویس اساسنامه، برباید تقاضاي تاسیس موسسه بیمه را همراه پیش

 .نامه مورد نیاز است به بیمه مركزي تسلیم نمایندبیني شده در قانون تاسیس و این آیینبراي احراز شرایط پیش

برنامه جامع عملیاتي باید شامل اهداف موسسه، بازارهاي هدف، تمهیدات بیمه اتکایي و نحوه حصول به -1تبصره 

 .رد نظر حداقل براي سه سال اولیه فعالیت موسسه بیمه باشداهداف مو

در صورتي كه بیمه مركزي پس از دریافت مدارك از متقاضي، براي احراز شرایط، ارایه مدارك و اطالعات -2تبصره 

 .دیگري را الزم بداند باید ظرف پانزده روز اداري، مراتب را به طور كتبي به متقاضي اعالم نماید

لیه موسسین حقوقي موسسه بیمه و سهامداران حقوقي با بیش از پنج درصد سهام موسسه بیمه، باید ك -9ماده 

حداقل سه دوره مالي سابقه فعالیت داشته باشند و مکلفند یك نسخه از اساسنامه و ترازنامه و حساب عملکرد سود و 

ر اسامي اعضاي هیئت مدیره و سهامداران اي مشتمل بزیان مصوب خود در سه سال مالي قبل را به همراه اظهارنامه

 .عمده )داراي بیش از پنج درصد سهام( و سایر اطالعات ضروري به بیمه مركزي ارایه دهند

بیمه مركزي پس از دریافت كلیه مدارك و اطالعات مورد نیاز و احراز شرایط قانوني موسسین، حداكثر ظرف  -10ماده 

 .عالي بیمه ارایه خواهد نمود-رح شده براي طي مراحل قانوني به شورايیك ماه نظر خود را درباره تقاضاي مط

 .ها به تایید بیمه مركزي برسدنویسي باید قبل از ارایه به اداره ثبت شركتمفاد اعالمیه پذیره -11ماده 

د سازمان حسابرس و بازرس قانوني موسسه بیمه باید از میان حسابرسان مورد تایید بیمه مركزي و معتم -12ماده 

 .بورس و اوراق بهادار انتخاب شوند



توانند در سایر موسسات بیمه )سرزمین اصلي و هیچ یك از كاركنان كلیدي و عملیاتي موسسه بیمه نمي -1۳ماده 

 .اي، هرگونه سمت داشته باشندهاي خسارت بیمههاي بیمه و ارزیابيها، نمایندگيمناطق آزاد(، كارگزاري

یین سرمایه، تصویب اساسنامه، تعیین مدیران، بازرس قانوني و سایر موارد مندرج در قانون تجارت پس از تع -14ماده 

در مجمع عمومي موسس و تعیین مدیرعامل، بیمه مركزي با رعایت مقررات، پروانه تاسیس موسسه بیمه را صادر 

 .خواهد نمود

سال پس از صدور است مگر آنکه قبل از انقضاء به مدت اعتبار موافقت اصولي و پروانه تاسیس حداكثر یك  -15ماده 

 .درخواست متقاضي و موافقت بیمه مركزي این مهلت تمدید شود

 .باشدمجوزهاي صادر شده قابل انتقال به غیر نمي -تبصره 

ي براي صدور پروانه فعالیت موسسه بیمه و ادامه فعالیت آن، موسسه بیمه باید متناسب با ساختار سازمان -16ماده 

اي كاركنان كلیدي و عملیاتي امه نحوه احراز صالحیت حرفهنخود، داراي كاركنان كلیدي به ترتیب مندرج در آیین

( و اصالحات بعدي آن بوده و 9۳( و آیین نامه حاكمیت شركتي در موسسات بیمه )شماره 90موسسات بیمه )شماره 

 .صالحیت فني آنها قباًل به تایید بیمه مركزي رسیده باشد

در صورت استعفا، عزل یا فوت مدیر عامل موسسه بیمه یا سلب شرایط وي )به تشخیص بیمه مركزي(،  -تبصره 

موسسه بیمه موظف است حداكثر تا دو ماه فرد واجد شرایط دیگري را به بیمه مركزي معرفي نماید. بیمه مركزي 

معرفي شده اعالم كند. تا زمان انتصاب  موظف است حداكثر ظرف مدت یك ماه نظر خود را در مورد صالحیت فرد

مدیر عامل مورد تایید بیمه مركزي، انجام وظایف وي بر عهده قائم مقام مدیر عامل و در صورت نبود قائم مقام، به 

اي به هر علت بیش از سه ماه فاقد عهده عضو منتخب هیئت مدیره موسسه بیمه خواهد بود. چنانچه موسسه بیمه

قانون تاسیس بیمه مركزي  41كل بیمه مركزي موظف است در اجراي ماده صالحیت شده باشد، رئیسمدیر عامل تایید 

 .عالي بیمه مطرح نمایدگري موضوع را همراه با پیشنهاد مشخص در شورايایران و بیمه

ظرف یك ماه  بیمه مركزي پس از ثبت موسسه بیمه و معرفي مسئولین فني، امور مالي و كنترلي مورد تایید، -1۷ماده 

 .هاي مورد تقاضا را در چارچوب اساسنامه صادر خواهد كردپروانه فعالیت براي رشته

بیني شده موسسه بیمه را اداره نمایند و هرگونه مدیران موسسه بیمه موظفند بر اساس برنامه عملیاتي پیش -1۸ماده 

 .مركزي برسانندتغییر در كلیات برنامه عملیاتي را قباُل به اطالع و تایید بیمه 

انجام عملیات اتکایي براي موسسات بیمه اتکایي مجاز است. موسسات بیمه مستقیم مشروط به داشتن  -19ماده 

حداقل سرمایه مورد نیاز براي فعالیت بیمه اتکایي و با رعایت ضوابطي كه از سوي بیمه مركزي اعالم خواهد شد مجاز 

خلي )اعم از دولتي، غیردولتي و ثبت شده در مناطق آزاد( و خارجي به قبولي اتکایي از سایر موسسات بیمه دا

 .باشندمي



نامه ذكر نشده است، حسب مورد تابع قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتي، مواردي كه در این آیین -20ماده 

هاي بیمه مركزي و لعالي بیمه، دستورالعمگري، قانون تجارت، مصوبات شورايقانون تاسیس بیمه مركزي ایران و بیمه

 .سایر قوانین و مقررات جاري خواهد بود

عالي ( مصوب شوراي40نامه شماره نامه جایگزین ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیردولتي )آییناین آیین -21ماده 

موسسه االجرا است. سایر ضوابط مربوط به تاسیس و فعالیت شود و از تاریخ ابالغ الزمبیمه و اصالحات بعدي آن مي

اي نامه نحوه احراز صالحیت حرفهعالي بیمه از جمله آیینهاي مصوب شوراينامهبیمه كه حسب مورد در سایر آیین

( و 9۳نامه حاكمیت شركتي در موسسات بیمه )شماره ( و آیین90كاركنان كلیدي و عملیاتي موسسات بیمه )شماره 

 .ستها، وجود دارد، بقوت خود باقي ااصالحات بعدي آن

 


