
 92آیین نامه شماره 

ــه اســتناد مــاده  17/12/1394عــالی بیمــه در جلســه مــورخ شــوراي ــانون تأســیس بیمــه  68و در اجــراي مــاده  17ب ق

مـاده و   52را مشـتمل بـر    »نامه کـارگزاري (داللـی) رسـمی بیمـه مسـتقیم     آیین«گـري،   مرکزي ایران و بیمه
 تبصره به شرح ذیل تصویب نمود: 13

 تعاریف کلیات و -فصل اول 

 نامه عبارات زیر در مفاهیم مقابل آن بکار رفته است:در این آیین  -1 

 بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران. بیمه مرکزي:    -1

نامـه در  : شخص حقیقی یا حقوقی است که با توجه به مفاد این آیینکارگزار (دالل) رسمـی بیمه مستقیم -2
این  2گري و مشاوره خدمات بیمه مستقیم مندرج در ماده هاي واسطهانجام فعالیتازاي دریافت کارمزد مجاز به 

نامه بوده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از بیمه مرکزي پروانه کارگزاري (داللی) رسمی بیمه مسـتقیم  آیین
 شود.نامه کارگزار بیمه نامیده میدریافت نموده است و در این آیین

 2هاي منـدرج در مـاده  مجوزي است براي انجام فعالیتاري (داللی) رسمی بیمه مستقیم: پروانه کارگز -3
 شـکل  دو بـه  هاي بیمه زندگی و یا غیرزندگی که توسـط بیمـه مرکـزي     نامه در هر یک از گروه رشته این آیین

 شود.نامه پروانه کارگزاري نامیده میگردد و در این آیینمی صادر حقوقی یا حقیقی

صـنعتی   -مؤسسات بیمه مستقیم دولتی و غیردولتی در سرزمین اصلی یـا منـاطق آزاد تجـاري   مؤسسه بیمه:  -4
 باشند. جمهوري اسالمی ایران که مجاز به انجام عملیات بیمه در کشور می

 هاي زیر است:کارگزار بیمه مجاز به انجام فعالیت -2 
و ارایه مشاوره به وي در خصوص نرخ و شرایط خدمات بیمه مورد دریافت اطالعات الزم از متقاضی خدمات بیمه  -1

 تقاضا و نحوه دریافت خسارت احتمالی.
 تکمیل فرم پیشنهاد بیمه و امضاي آن به نمایندگی از طرف متقاضی خدمات بیمه.     -2
 گذار.  بیمه اخذ پوشش بیمه مناسب و الحاقیه از مؤسسات بیمه حسب مورد براي متقاضی خدمات بیمه یا    -3
است، شامل اعالم خسـارت و   هایی که با کد همان کارگزار بیمه صادر شده  نامه هاي خسارت بیمه پیگیري پرونده -4

اخذ رسید آن، تحویل مدارك و مستندات الزم براي تشکیل پرونده خسارت به مؤسسه بیمه و مذاکره با مؤسسـه  
 گذار.بیمه در خصوص خسارت به نمایندگی از بیمه

نامـه کتبـی رسـمی از متقاضـی     این ماده مشروط به داشتن اجـازه  4و  2هاي موضوع بندهاي انجام فعالیت -تبصره
 نامه باید طبق نمونه ابالغی بیمه مرکزي تنظیم گردد.گذار است. این اجازه خدمات بیمه یا بیمه



  
 ضوابط اعطاي پروانه کارگزاري -فصل دوم

اي هیئت مدیره آن باید داراي شرایط  متقاضی پروانه کارگزاري حقیقی و مدیرعامل کارگزاري بیمه حقوقی و عضو بیمه -3 
 زیر باشند: 

 تابعیت دولت جمهوري اسالمی ایران.    -1
 اعتقاد به اسالم یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور.    -2
 داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم (براي آقایان).    -3
 سال سن. 25داشتن حداقل     -4
نداشتن سوء پیشینه کیفري و سابقه محکومیت ناشی از ارتکاب یـا معاونـت در یکـی از جـرایم ارتشـاء، تصـرف        -5

ا مداخله در معـامالت دولتـی و اخـالل در    غیرقانونی در اموال دولتی، جعل و تزویر، تدلیس، پولشویی، تبانی و ی
 گري. قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 64نظام اقتصادي و جرایم موضوع ماده 

 عدم حجر و عدم شهرت به نادرستی.    -6
 داشتن حداقل مدرك کارشناسی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري.    -7
اي به تشخیص بیمه مرکزي حداقل دو سال براي دارندگان مدرك کارشناسـی در   داشتن سابقه کار مفید بیمه     -8

 رشته بیمه یا گرایش بیمه یا حداقل پنج سال براي دارندگان سایر مدارك کارشناسی. 
 موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه بیمه مرکزي.    -9

تحصیلی طبق دستورالعمل ابالغـی بیمـه   گذراندن دوره آموزشی تخصصی و توجیهی متناسب با رشته و مدرك  -10
 مرکزي و اخذ گواهینامه قبولی.

 شود.این ماده حداقل سالی یک بار توسط بیمه مرکزي برگزار می 9آزمون موضوع بند  -1تبصره 

این ماده را به پژوهشکده بیمه و برگزاري دوره  9تواند برگزاري آزمون کتبی موضوع بند  بیمه مرکزي می -2تبصره 
این ماده را بـه پژوهشـکده بیمـه و مؤسسـات آموزشـی داراي       10شی تخصصی و توجیهی موضوع بند آموز

 تاییدیه بیمه مرکزي واگذار نماید.

اي هیئـت  متقاضی پروانه کارگزاري حقیقی و فرد پیشنهادي جهت تصدي سمت مدیرعامل و عضو بیمه -3تبصره 
اي داشـته  مرکزي حداقل ده سال سابقه کار مفید بیمـه مدیره کارگزار بیمه حقوقی چنانچه به تشخیص بیمه 

ایـن مـاده معـاف     9نامه از آزمون کتبی موضوع بنـد   باشند، مشروط به داشتن سایر شرایط مقرر در این آیین
 هستند.

متقاضی پروانه کارگزاري حقیقی حداکثر ظرف مدت یکسال بعد از اخذ گواهینامـه قبـولی دوره آموزشـی     -4تبصره 



 مـدت  حـداکثرظرف  حقـوقی  کـارگزاري  پروانـه  متقاضـی   این مـاده و  10توجیهی موضوع بند تخصصی و 
این ماده توسط مدیر  10 بند موضوع توجیهی و تخصصی آموزشی دوره قبولی گواهینامه اخذ از بعد  سال یک

نمایند. پـس از انقضـاء مـدت     دریافت توانند با تکمیل مدارك، پروانه  عامل و عضو بیمه اي هیات مدیره می
  .مذکور قبولی آنها کان لم یکن تلقی می شود

 کارگزار بیمه حقوقی باید به یکی از اشکال زیر ثبت شود:  -4 
 شرکت سهامی خاص یا تعاونی متعارف با حداقل سرمایه اولیه پانصد میلیون ریال.    -1
 شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام با حداقل سرمایه اولیه دو میلیارد و پانصد میلیون ریال.    -2

 متقاضی پروانه کارگزاري حقوقی براي دریافت مجوز ثبت باید مدارك زیر را به بیمه مرکزي ارایه نماید: -5 
 صورت کامل اسامی سهامداران و میزان سهام هر یک از آنها.    -1
 صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس.    -2
 اساسنامه مصوب مجمع عمومی مؤسس طبق نمونه ابالغی بیمه مرکزي.     -3
صورت کامل اسامی مدیران (مدیرعامل و اعضاي هیئت مدیره) و گواهی عدم سوء پیشینه کیفـري مـدیرعامل و    -4

 اعضاي هیئت مدیره. 
 صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر تعیین مدیرعامل، سمت اعضاي هیئت مدیره و صاحبان امضاي مجاز.    -5
 گواهی قبولی سمت از سوي مدیرعامل و اعضاي هیئت مدیره.    -6
 فرم تکمیل شده اظهارنامه ثبت شرکت و تأییدیه نام آن.    -7

نامه را  این آیین 3ییدیه مبنی بر احراز شرایط مقرر در ماده مدیره باید قبالً تااي هیئت مدیرعامل و عضو بیمه -تبصره
 از بیمه مرکزي اخذ نموده باشند.

-پروانه کارگزاري پس از دریافت مدارك الزم از متقاضیان و تاییدیه محل فعالیت ایشان توسط بیمه مرکزي صادر می  -6 

 شود.

 تاییدیه قبلی بیمه مرکزي است.تغییر محل فعالیت کارگزار بیمه منوط به اخذ  -تبصره

بیمه مرکزي فهرست مدارك مورد نیاز براي صدور و تمدید پروانه کارگزاري و همچنین ضوابط و معیارهاي مصـاحبه    -7 
 رسانی خود منتشر خواهد کرد.نامه را تعیین و در پایگاه اطالع این آیین 3ماده  9موضوع بند 

هاي بعد مشروط به وجود شرایط مقرر در ایـن  زاري را براي مدت سه سال صادر و براي دورهبیمه مرکزي پروانه کارگ  -8 
 نامه تمدید خواهد نمود. آیین

در پروانه کارگزاري، مشخصات و اطالعات مربوط به کارگزار بیمه، نشانی محل کار، مـدت اعتبـار و غیرقابـل انتقـال       -9 



 گردد. بودن آن درج می

اي باشد که بیمـه مرکـزي تعیـین     تابلو، مهر و سربرگ کارگزار بیمه و مندرجات آنها باید متحدالشکل و مانند نمونه   -10 
 کند. می

  
 ها و وظایف کارگزار بیمهمسئولیت -فصل سوم

نامـه  ایـن آیـین   1ماده  4کارگزار بیمه مجاز است براي اخذ پوشش بیمه صرفاً به مؤسسات بیمه مجاز موضوع بند    -11 
 مراجعه نماید. 

نماید، خواهد بود. همچنـین در  گذار که ذیل فرم پیشنهاد بیمه را امضا میکارگزار بیمه مسئول صحت امضاي بیمه   -12 
نامه کتبی رسمی به نماینـدگی از متقاضـی خـدمات بیمـه فـرم پیشـنهاد را        صورتی که کارگزار بیمه به موجب اجازه

 تکمیل و امضا نماید مسئول صحت اطالعات مندرج در آن خواهد بود. 

مقررات جاري معامالت مربوط را در دفاتر قانونی خود ثبت شود و باید طبق قوانین و کارگزار بیمه بازرگان شناخته می -13 
کنـد ارایـه   نماید. کارگزار بیمه باید آمار و اطالعات مربوط به عملکرد خود را در چارچوبی که بیمه مرکزي تعیین می

 نماید.

نـام بـا قابلیـت    ارکت بـی متقاضی پروانه کارگزاري باید با نظر بیمه مرکزي تضمینی به صورت وجه نقد یا اوراق مش -14 
بازخرید قبل از سررسید یا ضمانتنامه بانکی نزد بیمه مرکزي تودیع نماید. حداقل میزان این تضمین در هـر یـک از   

هاي زندگی یا غیرزندگی براي متقاضی پروانه کارگزاري حقیقی پنجـاه میلیـون ریـال و بـراي      هاي بیمه گروه رشته
تواند مبالغ مـذکور را هـر سـه سـال     باشد. بیمه مرکزي میصد میلیون ریال میمتقاضی پروانه کارگزاري حقوقی یک

 یکبار افزایش دهد. 
شدگان یا صاحبان حقوق آنان و یـا افـراد ذینفـع در    گذاران، بیمهتضمین مذکور تضمین حقوق و مطالبات بیمه

 در میان آنها حق تقدم با بیمه عمر است. باشد وها با حق رجحان نسبت به سایر بستانکاران کارگزار بیمه مینامهبیمه

تواند در زمان تمدید هر پروانه کارگزاري، مبالغ تضـمین موضـوع ایـن مـاده را حـداکثر      بیمه مرکزي می -1تبصره 
 بیمه سال قبل آن کارگزار بیمه، افزایش دهد.درصد پرتفوي حق 1معادل 

باید حداقل معادل دو برابـر مـدت اعتبـار منـدرج در پروانـه      هاي مذکور در این ماده مدت اعتبار تضمین -2تبصره  
 کارگزاري باشد.

نامه باید طبق سند رسمی این آیین 14اده م موضوع تضمین سپردن از پس بیمه کارگزار و متقاضی پروانه کارگزاري  -15 
و ضمن عقد خارج الزم به بیمه مرکزي وکالت دهد که بیمه مرکزي بتواند با توجه به مدلول مـاده مـذکور، بنـا بـه     
تشخیص خود براي جبران خسارات وارده ناشی از عمد، تقصیر، غفلت، مسامحه و یا قصور کارگزار بیمه و یا بازاریابها 



 ذکور استفاده نماید.و یا کارکنان وي از تضمین م

نامـه  نامه، بیمه این آیین 14 ماده در مذکور تضمین بر عالوه است مکلف بیمه کارگزار و متقاضی پروانه کارگزاري    -16 
نامـه   ایـن آیـین   1مـاده   4اي فعالیت کارگزاري بیمه را از یکی از مؤسسات بیمه مجاز موضـوع بنـد   حرفه  مسئولیت

نامه مسئولیت مذکور را بیمه مرکزي تعیـین خواهـد    خریداري نماید. موارد تحت پوشش، مدت و حداقل سرمایه بیمه
 نمود.

هاي مصوب شـوراي عـالی بیمـه و     نامه گري، آیین کارگزار بیمه مکلف است قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه -17 
هاي ابالغی بیمه مرکزي و سایر قوانین و مقـررات کشـور در خصـوص فعالیـت داللـی را      ها و بخشنامهدستورالعمل

 رعایت نماید.

کارگزار بیمه مکلف است در صورت تعلیق فعالیت یا عدم تمدید یا لغو پروانه کـارگزاري نسـبت بـه اسـترداد پروانـه       -18 
 کارگزاري به بیمه مرکزي اقدام نماید.

حقوقی مکلف است صورتجلسات مجامع عمومی با موضوع تغییر در اساسنامه، تغییر میزان سرمایه و یـا  کارگزار بیمه  -19 
تغییر در ترکیب اعضاي هیئت مدیره و صورتجلسات هیئت مدیره با موضوع تغییر مدیرعامل، تغییـر سـمت اعضـاي    

د. اعمال و ثبت تغییرات مذکور، منوط هیئت مدیره و یا تغییر صاحبان امضاي مجاز خود را به بیمه مرکزي ارایه نمای
 به اعالم موافقت کتبی بیمه مرکزي است. 

ها و کارکنان هاي ناشی از عمد، تقصیر، غفلت، مسامحه یا قصور خود و بازاریاب کارگزار بیمه مسئول جبران خسارت -20 
 نامه است. این آیین 2هاي موضوع ماده خود در انجام فعالیت

آورد، در صورت افشا غیر مجاز  کارگزار بیمه ملزم به حفظ اسرار و اطالعاتی است که به مناسبت شغل خود بدست می -21 
 تواند نسبت به عدم تمدید یا لغو پروانه کارگزاري وي اقدام نماید.این اسرار، بیمه مرکزي می

بیمـه مربـوط را    اره بیمه مورد پیشنهاد و نیز نرخ حـق کارگزار بیمه مکلف است به طور مستند تمام اطالعات الزم درب -22 
نامه را برابر با درخواست و پیشـنهادات اعالمـی   براي متقاضی خدمات بیمه تشریح و به او ارایه و اعالم نماید و بیمه

 متقاضی خدمات بیمه از مؤسسه بیمه اخذ نماید و در غیر این صورت مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

بیمه به هیچ نحوي از انحاء اعم از نقدي، چک بانکی در وجه حامل یا بنام خـود و   کارگزار بیمه مجاز به دریافت حق -23 
نامه کتبـی داشـته باشـد کـه در ایـن صـورت، پرداخـت        طرق دیگر نیست مگر این که از مؤسسه بیمه مربوط اجازه

ه مؤسسه بیمه است و مؤسسه بیمـه مسـئول جبـران خسـارات     بیمه ب بیمه به کارگزار بیمه در حکم پرداخت حق حق
 وارده خواهد بود.

گذار و مؤسسه بیمه مسئول خواهـد   چنانچه کارگزار بیمه بر خالف مفاد این ماده عمل نماید، در مقابل بیمه -تبصره



 بود.

مؤسسه بیمه موظف است خسارت را در گذار یا ذینفع را از مؤسسه بیمه ندارد. کارگزار بیمه حق دریافت خسارت بیمه -24 
 گذار و یا ذینفع یا به حواله کرد پرداخت نماید.  وجه بیمه

 پردازد مبلغی به هر عنوان دریافت دارد. گذار یا ذینفع می کارگزار بیمه حق ندارد از خسارتی که مؤسسه بیمه به بیمه  -25 

الم و انجام تبلیغات علیه مؤسسات بیمه ، نمایندگان بیمه و سـایر کـارگزاران   کارگزار بیمه باید از رقابت مکارانه و ناس -26 
 بیمه خودداري کند.

 کارگزار بیمه موظف است هر سال تصویر اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره مالی خود را به بیمه مرکزي ارایه نماید. -27 

هـاي پیوسـت   مالی حسابرسی شده خود را همراه با یادداشـت هاي کارگزار بیمه حقوقی مکلف است هر سال صورت -28 
 روز پس از تصویب در مجمع عمومی سهامداران به بیمه مرکزي ارایه نماید. 15حداکثر ظرف مدت 

نامـه را از طریـق سـامانه نظـارت و هـدایت       کارگزار بیمه موظف است آمار، اطالعات و مدارك مندرج در ایـن آیـین   -29 
 یمه (سنهاب) به بیمه مرکزي ارسال نماید. الکترونیکی ب

  
  
  

 تکالیف مؤسسه بیمه -فصل چهارم

قبول بیمه توسط مؤسسه بیمه از هر شخص به عنوان کارگزار بیمه در صورتی که فاقد پروانه کارگزاري معتبر باشـد،   -30 
 ممنوع است. 

اي کـه بـه     نامه یافته بیمه مرکزي به کارگزار بیمه را در بیمه مؤسسه بیمه و یا نماینده آن موظفند نام و کد تخصیص -31 
 شود درج نمایند. پیشنهاد او صادر می

 طرفی عمل نماید. اي چند کارگزار بیمه نرخ و شرایط خواسته باشند مؤسسه بیمه باید در کمال بی اگر براي بیمه -32 

تواند همان بیمه را با همان شرایط از کارگزار اي را رد نماید، نمی بیمه اي پیشنهاد کارگزار در صورتی که مؤسسه بیمه -33 
 بیمه دیگري قبول کند.

اي را که به وسیله کارگزار بیمه به مؤسسه یا نماینده مؤسسه پیشنهاد شده است از طریق  تواند بیمهمؤسسه بیمه نمی -34 
نامه از طریق کـارگزار  گذار انصراف خود را از صدور بیمه که بیمهمستقیم یا به وسیله نماینده خود قبول نماید مگر این

گذار منظور نموده یا  تواند تخفیفی براي بیمهبیمه کتباً اعالم دارد. در این صورت مؤسسه بیمه یا نماینده مؤسسه نمی
 به وي پرداخت کند.

نماینده مؤسسه تسلیم دارد، مؤسسـه بیمـه یـا نماینـده      گذار خود را به مؤسسه بیمه یااگر کارگزار بیمه پیشنهاد بیمه -35 



 گذار.تواند همان بیمه را از کارگزار بیمه دیگري قبول کند مگر با دستور صریح و کتبی بیمهمؤسسه مزبور نمی

آنکـه  بیمه، کارمزد کارگزار بیمه را پرداخت نمایـد مگـر    ماه پس از دریافت حق مؤسسه بیمه موظف است حداکثر یک -36 
 طرفین کتباً به نحو دیگري توافق نموده باشند. 

مؤسسه بیمه موظف است میزان کارمزد قابل پرداخت به کارگزار بیمه را کتباً به وي اعالم نماید. در صورت  -تبصره
نامـه  عدم اعالم کتبی کارمزد به کارگزار بیمه، کارمزد قابل پرداخت معادل حداکثر کارمزدهاي مقرر در آیـین 

کارمزد نمایندگی و داللی رسمی بیمه خواهد بود. در هر حال کارمزد قابل پرداخت به کارگزار بیمـه نبایـد از   
 نامه مذکور بیشتر باشد. حداکثر کارمزدهاي مقرر در آیین

گزار بیمه نیز بـه  گردد، کارمزد کار بیمه  نامه داده شده باشد و این تغییرات باعث افزایش حقچنانچه تغییراتی در بیمه -37 
گذار مسترد گردد، کارمزد کارگزار  بیمه تقلیل یابد یا به بیمه که مبلغ حقهمان نسبت افزایش خواهد یافت و درصورتی

بیمه نیز به همان نسبت کاهش یا برگشت داده خواهد شد. مؤسسه بیمه باید این تغییرات را به کارگزار بیمه مربـوط  
 کتباً اطالع دهد. 

باشد، پرتفوي کـارگزار بیمـه    هایی که به پیشنهاد کارگزار بیمه و با کد اختصاصی وي صادر شده و معتبر مینامهبیمه -38 
تواند پرتفوي خود را با موافقت بیمه مرکزي و با اطالع مؤسسه بیمـه مربـوط بـه     شود. کارگزار بیمه میمحسوب می

  کارگزار بیمه دیگري انتقال دهد.

توانند حداکثر تا مـدت یکسـال   فوت یا حجر کارگزار بیمه حقیقی، وراث یا نماینده قانونی وي میدر صورت  -تبصره
پس از تاریخ فوت یا حجر، با موافقت بیمه مرکزي کد اختصاصی وي را به شخص دیگري که واجد شـرایط  

دم انتقـال ظـرف   نامه باشد، انتقال دهند. طی این مدت پروانه کارگزاري وي تعلیق و در صـورت عـ   این آیین
 شود. مدت مذکور، لغو می

 تواند با موافقت بیمه مرکزي در داخل یا خارج از کشور شعبه تأسیس نماید.کارگزار بیمه حقوقی می -39 
  

 نظارت -فصل پنجم

به همکـاري و   تواند محل فعالیت و دفاتر و مدارك کارگزار بیمه را بازرسی کند. کارگزار بیمه مکلف بیمه مرکزي می -40 
 ارایه اسناد و توضیحات مورد نیاز به بیمه مرکزي است.

اي هیئت مدیره و مسئول شعب کارگزار بیمه حقـوقی و همچنـین    شغل کارگزار بیمه حقیقی، مدیر عامل، عضو بیمه -41 
هـاي   نامه باشـد. سـمت   این آیین 2هاي موضوع ماده موضوع فعالیت کارگزار بیمه حقوقی باید منحصراً انجام فعالیت

 باشد.  آموزشی در مؤسسات آموزش عالی مشمول این حکم نمی



کارکنان بیمه مرکزي و مؤسسات بیمه و اعضاي هیئت مدیره آنها، نمایندگان بیمه و کارگزاران بیمه اتـکایی  -تبصره
هاي بیمه سـمت یـا    در کارگزاريتوانند و نماینده بیمه حقوقی، ارزیابان خسارت و اکچوئران رسمی بیمه نمی

سهم یا فعالیت داشته باشند. همچنین مدیرعامل و اعضاي هیئت مدیره و مسئول شعب کارگزار بیمه حقوقی 
هاي بیمه اعم از مستقیم و اتکایی سمت یا سهم داشته یا به عنوان کارگزار بیمه توانند در سایر کارگزارينمی

 حقیقی فعالیت داشته باشند. 

باشـد. در هـر حـال رسـیدگی بـه       نامه مـی  بیمه مرکزي مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزار بیمه از مقررات این آیین -42 
هاي عمـومی تخلفـات کـارگزار بیمـه     الذکر مانع از این نخواهد بود که در دادگاهتخلفات کارگزار بیمه در مرجع فوق

 ر گیرد.طبق قوانین جزائی و یا مدنی مورد رسیدگی و تعقیب قرا

-هاي مصوب شـوراي نامهگري، آییندر صورت احراز تخلف کارگزار بیمه از قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه -43 

توانـد   هاي ابالغی بیمه مرکزي و قوانین و مقررات کشـور، بیمـه مرکـزي مـی    ها و بخشنامهعالی بیمه، دستورالعمل
 ، تصمیمات زیر را اتخاذ نماید:متناسب با نوع، تکرار، تعدد و شدت تخلف

 اي کارگزار بیمه حقوقی. تذکر کتبی به کارگزار بیمه حقیقی یا مدیرعامل یا عضو بیمه    -1
 اي کارگزار بیمه حقوقی. سلب صالحیت مدیرعامل یا عضو بیمه    -2
 تعلیق پروانه کارگزاري حداکثر تا یکسال.    -3
 لغو پروانه کارگزاري.    -4

 شود: در موارد زیر نیز توسط بیمه مرکزي لغو می 43ماده  4پروانه کارگزاري عالوه بر بند  -44 
 به درخواست کارگزار بیمه.    -1
اي هیئت مدیره کارگزار بیمه حقوقی هر یـک از  در صورتی که کارگزاري بیمه حقوقی یا مدیرعامل یا عضو بیمه -2

نامه را از دست بدهد یا مستنداتی کشف شود مبنی بر اینکه وي از ابتدا شرایط مـذکور  شرایط مندرج در این آیین
 را نداشته است. 

اي هیئت مدیره کارگزار بیمه حقوقی یا از دست دادن یکی  در صورت استعفا، عزل یا فوت مدیرعامل یا عضو بیمه -3
 ین تا سه ماه جهت بررسی صالحیت وي.نامه و عدم معرفی فرد جایگز این آیین 3از شرایط مقرر در ماده 

 در صورتی که کارگزار بیمه تا دو سال پس از صدور پروانه کارگزاري، عملیات خود را شروع نکند.    -4
 در صورتی که کارگزار بیمه یک سال پس از اتمام اعتبار پروانه کارگزاري نسبت به تمدید آن اقدام ننماید.    -5
 ه حقوقی.انحالل کارگزار بیم    -6
 ورشکستگی کارگزار بیمه حقوقی.    -7
 نامه. بینی نشده در این آییندر سایر موارد پیش    -8



در صورت لغو پروانه کارگزاري حقوقی، چنانچه طی یکسال شرکت موضوع فعالیت خود را تغییر ندهـد، بایـد منحـل     -45 
 شود. 

از مؤسسات بیمـه و در    مرکزي پس از اخذ مفاصاحساب عملیات کارگزاري بیمهدر صورت لغو پروانه کارگزاري، بیمه  -46 
شدگان یا صاحبان حقوق آنان یا افراد ذینفـع در  گذاران، بیمهصورت عدم وجود شکایت از کارگزار بیمه از سوي بیمه

فاصاحساب توسط مؤسسـات  نامه را مسترد خواهد نمود. عدم ارایه ماین آیین 14ها، تضمین مندرج در ماده نامهبیمه
 باشد.  ماه از تاریخ درخواست بیمه مرکزي به منزله موافقت آنها با استرداد تضمین مذکور می 3بیمه ظرف مدت 

مرکزي لغو شود، کارگزار بیمه حقیقی و مدیرعامل کـارگزار    اگر پروانه کارگزاري به علت تخلف بر اساس اعالم بیمه -47 
تواند به عنـوان نماینـده بیمـه حقیقـی، کـارگزار بیمـه        کند، نمی مرکزي تعیین می  ی که بیمهبیمه حقوقی، براي مدت

عمر یا مـدیرعامل و عضـو    اي حقیقی، اکچوئر رسمی بیمه حقیقی، نماینده فروش بیمه  حقیقی، ارزیاب خسارت بیمه
اي حقوقی، اکچوئر  رزیاب خسارت بیمههیئت مدیره نماینده بیمه حقوقی، کارگزار بیمه حقوقی، کارگزار بیمه اتکایی، ا

 رسمی بیمه حقوقی فعالیت نماید.

گـران ایـران،    بیمه مرکزي به نحو مقتضی صدور، تعلیق، عدم تمدید و لغو پروانه کارگزاري را بـه سـندیکاي بیمـه      -48 
ایـن مـوارد را از طریـق    مرکزي   هاي صنفی کارگزاران بیمه اعالم خواهد نمود. بیمه مؤسسات بیمه و کانون انجمن

 رساند. رسانی خود به اطالع عموم می پایگاه اطالع

مورد هر یـک از اقـدامات    تواند حسب نامه توسط مؤسسه بیمه، بیمه مرکزي می در صورت عدم اجراي مفاد این آیین -49 
 زیر را انجام دهد:

 ربط مؤسسه بیمه؛ اخطار کتبی به مدیرعامل و اعضاي هیئت مدیره یا مدیران ذي    -1
 ربط مؤسسه بیمه.سلب صالحیت مدیرعامل، اعضاي هیئت مدیره یا مدیران ذي    -2

مه شرایط نا اند، موظفند حداکثر سه سال پس از ابالغ این آیین کارگزاران بیمه که قبالً پروانه کارگزاري دریافت نموده -50 
خود را با مفاد آن منطبق نمایند، در غیر این صورت پروانه کارگزاري آنها تا رفع مغایرت (حداکثر یکسـال) تعلیـق و   

 پس از آن لغو خواهد شد.
  

 سایر موارد -فصل ششم

گري، قانون تجـارت،   بیمهبینی نشده است تابع قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و نامه پیش مواردي که در این آیین -51 
 قانون راجع به دالالن و سایر قوانین و مقررات مربوط و عرف بیمه خواهد بود.

 د.شوو اصالحات بعدي آن می) 6نامه شماره نامه داللی رسمی بیمه (آیین نامه از تاریخ ابالغ جایگزین آیین این آیین    -52 

 


