
 كل كشور ۱۳۹۵قانون بودجه سال  ۱۰تبصره « الف»عالي بيمه در اجراي بند  مصوبه شوراي

 

كل كشور،  ۱۳۹۵قانون بودجه سال  ۱۰تبصره « الف»در اجراي بند  ۳۱/۰۳/۱۳۹۵عالي بيمه در جلسه مورخ  شوراي

 بندهاي ذيل را تصويب نمود:

ميليارد ريال موضوع بند فوق براساس پرتفوي بيمه  ۲۵۰۰هاي بيمه از مبلغ  هريك از شركتالحساب  سهم علي. ۱

هاي بيمه مكلفند سهم تعيين شده  گردد. هر يك از شركت طبق جدول پيوست تعيين مي ۱۳۹۴شخص ثالث در سال 

پيوست به حساب  را در پايان هر هفته طبق جدول ۱۳۹۵ماهه اول سال  براي واريز هفتگي وجوه مربوط طي شش

 خزانه كل كشور واريز نمايند.

بيمه شخص ثالث،  ۱۳۹۴بر اساس آمار عملكرد نهايي سال  ۱۳۹۵مركزي ج.ا.ايران تا پايان شهريورماه سال  بيمه . ۲

ميليارد ريال موضوع بند فوق را تعيين و ابالغ خواهد نمود. بر اين  ۲۵۰۰هاي بيمه از مبلغ  سهم هر يك از شركت

ماهه اول سال جاري،  هاي بيمه موظفند ضمن تعديل اضافه يا كسري واريزي خود طي شش ر يك از شركتاساس ه

 ادامه دهند. ۱۳۹۵واريزي هفتگي خود را بر اساس جدولي كه از سوي بيمه مركزي اعالم خواهد شد، تا پايان سال 

ميليارد ريال  ۲۵۰۰هاي بيمه از مبلغ  سهم قطعي هر يك از شركت ۱۳۹۶بيمه مركزي تا پايان شهريور ماه سال . ۳

هاي  هاي بيمه ابالغ خواهد نمود. شركت تعيين و به شركت ۱۳۹۵موضوع بند فوق را بر اساس آمار عملكرد نهايي سال 

بيمه موظفند اضافه يا كسري واريزي احتمالي را به ترتيبي كه بيمه مركزي اعالم خواهد نمود، فيمابين خود تسويه 

 نمايند.

هاي بيمه تجاري مستقيم مكلفند سهم بيمه مركزي از مبالغ پرداختي را به حساب بدهكار بيمه مركزي  كتشر. ۴

هاي مربوط را همراه با اسناد و مدارك مربوط در پايان هرماه به بيمه مركزي ارسال  ج.ا.ايران منظور و عملكرد واريزي

 نمايند.



 

ميليارد ريال  ۲۵۰۰هاي بيمه از مبلغ  الحساب شركت عالي بيمه در خصوص سهم علي شوراي ۱۳۹۵/۰۳/۳۱مورخ جدول پيوست مصوبه جلسه 
 كل كشور ۱۳۹۵قانون بودجه سال  ۱۰ تبصره  موضوع

 
  ارقام به ميليون ريال

  

 بيمه شركت  

ميزان حق بيمه 
توليدي شخص ثالث 

 ۱۳۹۴اجباري در سال 

درصد سهم از پورتفوي 
ثالث اجباري در  شخص

۱۳۹۴سال   

سهم علي الحساب 
شركت از مبلغ دو هزار 
و پانصد ميليارد ريال 

مندرج در قانون بودجه 
  ۱۳۹۵سال 

كل واريزي تا 
پايان شهريورماه 

۱۳۹۵  

واريزي هفتگي طي 
ششماهه اول سال 

۱۳۹۵ 

 ۲۰،۷۷۵ ۵۴۰،۱۵۶ ۱،۰۸۰،۳۱۲ ۴۳.۲ ۳۶،۵۵۷،۹۰۶ بيمه ايران

 ۵،۲۱۹ ۱۳۵،۶۹۱ ۲۷۱،۳۸۳ ۱۰.۹ ۹،۱۸۳،۶۲۷ بيمه آسيا

 ۳،۲۸۵ ۸۵،۴۱۷ ۱۷۰،۸۳۴ ۶.۸ ۵،۷۸۱،۰۳۴ بيمه البرز

 ۲،۶۹۴ ۷۰،۰۴۹ ۱۴۰،۰۹۹ ۵.۶ ۴،۷۴۰،۹۷۱ بيمه دانا

 ۱،۸۷۲ ۴۸،۶۶۰ ۹۷،۳۲۰ ۳.۹ ۳،۲۹۳،۳۱۷ بيمه معلم

 ۲،۸۶۱ ۷۴،۳۷۶ ۱۴۸،۷۵۲ ۶.۰ ۵،۰۳۳،۷۹۹ بيمه پارسيان

 ۷۲۴ ۱۸،۸۳۰ ۳۷،۶۶۱ ۱.۵ ۱،۲۷۴،۴۵۲ بيمه كارآفرين

 ۲،۰۸۴ ۵۴،۱۷۸ ۱۰۸،۳۵۷ ۴.۳ ۳،۶۶۶،۸۰۷ بيمه رازي

 ۵۱۲ ۱۳،۳۱۴ ۲۶،۶۲۹ ۱.۱ ۹۰۱،۱۲۲ بيمه سينا

 ۸۰۴ ۲۰،۹۰۴ ۴۱،۸۰۷ ۱.۷ ۱،۴۱۴،۷۶۴ بيمه ملت

 ۸۲۷ ۲۱،۵۰۹ ۴۳،۰۱۸ ۱.۷ ۱،۴۵۵،۷۴۶ بيمه دي

 ۱۴۰ ۳،۶۳۵ ۷،۲۶۹ ۰.۳ ۲۴۵،۹۸۷ بيمه سامان

 ۴۴۳ ۱۱،۵۲۰ ۲۳،۰۴۰ ۰.۹ ۷۷۹،۶۷۳ بيمه نوين

 ۱،۳۵۸ ۳۵،۳۲۰ ۷۰،۶۴۰ ۲.۸ ۲،۳۹۰،۴۶۵ بيمه پاسارگاد

 ۶۷۳ ۱۷،۴۸۶ ۳۴،۹۷۲ ۱.۴ ۱،۱۸۳،۴۷۰ بيمه ميهن

 ۲،۳۷۳ ۶۱،۷۰۸ ۱۲۳،۴۱۶ ۴.۹ ۴،۱۷۶،۴۲۱ بيمه كوثر

 ۲۴۱ ۶،۲۷۷ ۱۲،۵۵۴ ۰.۵ ۴۲۴،۸۴۳ بيمه ما

 ۵۰۴ ۱۳،۰۹۴ ۲۶،۱۸۸ ۱.۰ ۸۸۶،۱۹۷ بيمه آرمان

 ۱۳۰ ۳،۳۶۸ ۶،۷۳۶ ۰.۳ ۲۲۷،۹۳۴ بيمه تعاون

 ۷۵ ۱،۹۵۷ ۳،۹۱۳ ۰.۲ ۱۳۲،۴۲۲ بيمه سرمد

 ۱۲۳ ۳،۱۸۷ ۶،۳۷۴ ۰.۳ ۲۱۵،۶۸۵  اميد 

 ۸۵ ۲،۲۰۴ ۴،۴۰۸ ۰.۲ ۱۴۹،۱۶۸ حافظ 

 ۲۴۵ ۶،۳۵۸ ۱۲،۷۱۷ ۰.۵ ۴۳۰،۳۳۹ معين ايران 

 ۳۱ ۸۰۱ ۱،۶۰۲ ۰.۱ ۵۴،۲۲۵ آسماري 

 ۴۸،۰۷۷ ۱،۲۵۰،۰۰۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۱۰۰.۰ ۸۴،۶۰۰،۹۲۱ جمع كل


