
 1آیين نامه شماره 

 (72/1/11تاریخ تصویب )نحوه واگذاري بيمه هاي اتكایي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود 

ماده  11قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه زير را كه مشتمل بر  27شوراي عالي بيمه در اجراي ماده 
 :تصويب نمود 1331ماه فروردين  72تبصره است در جلسه مورخ  3و 

 

موسسات بيمه بايستي منتهي تا يك ماه پس از انقضا هر ماه صورتهاي زير را براي بيمه مركزي ايران ارسال  –ماده یك 

 :دارند
 صورت بيمه نامه هاي صادره ظرف ماه -1

 صورت تغييرات حاصله ظرف ماه در بيمه نامه هاي موجود -7

 صورت خسارات پرداخت شده -3

 .اي فوق طبق نمونه أي كه بيمه مركزي ايران معين ميكند تنظيم و ارسال خواهد شد صورته

اعالم شده و پرداخت )موسسات بيمه بايستي منتهي تا يك ماه پس از انقضا هر سه ماه صورت خسارات معوقه  –ماده دو 

 .اي اين سازمان ارسال دارندتا آخر آن سه ماه را طبق نمونه أي كه بيمه مركزي ايران تعيين مي كند بر( نشده 

صورتحسابهاي مربوط به واگذاريهاي اتكايي اجباري براي هر سه ماه بطور جداگانه براساس صورتهاي رسيده -ماده سه 

هر يك از موسسات بيمه ميتوانند در صورت موافقت بيمه .از موسسات بيمه توسط بيمه مركزي ايران تهيه خواهد شد
 .ابهاي مربوط به واگذاريهاي اتكايي اجباري را خود بعهده بگيرندمركزي ايران تنظيم صورتحس

موسسات بيمه واگذارنده و همچنين بيمه مركزي ايران موظف هستند ظرف يك ماه از تاريخ ارسال  -ماده چهار

درصد در  8تاخير بيش از يك ماه در پرداخت بدهي موجب تعلق بهره با نرخ , صورتحساب به پرداخت بدهي خود اقدام كنند
 .سال خواهد شد

هرگاه موسسه بيمه أي ناگزير به پرداخت خسارتي بيش از ده ميليون ريال شود ميتواند از بيمه مركزي ايران -ماده پنج 

در اينصورت بيمه مركزي ايران پس از , درخواست كند كه سهم خود را در خسارت فوق قبل از انقضا سه ماه پرداخت نمايد

 .موسسه بيمه متقاضي سهم خود را در خسارت ظرف يك هفته پرداخت خواهد كردكسر مطالبات خود از 

( انواع وسائط نقليه آبي )بيمه هاي كشتي  –( انواع وسائط نقليه هوائي )در مورد كليه انواع بيمه هاي هواپيما -ماده شش

ه از مبلغ يك ميليون ريال متجاوز و بيمه هاي نفتي صرف نظر از مبلغ حق بيمه و در مورد ساير بيمه ها هر گاه حق بيم
باشد موسسه بيمه صادركننده موظف است سهم اتكايي بيمه مركزي ايران را پس از وضع كارمزد منتهي يك هفته بعد از 

 .وصول حق بيمه و حداكثر تا يك ماه پس از تاريخ صدور بيمه نامه پرداخت كند



بيمه تقسيط شده باشد سهم بيمه مركزي در هر يك از اقساط حق بيمه يك   هر گاه در مورد بيمه هاي فوق حق-تبصره 
 .هفته پس از وصول و حداكثر تا يك ماه پس از سررسيد بايستي پرداخت شود

حق بيمه منظور در صورتحسابهاي واگذاري موسسات بيمه به بيمه مركزي ايران بايستي براساس نرخهاي -ماده هفت 

 .صوب شورايعالي بيمه باشدتعيين شده در تعرفه هاي م

موسسه بيمه واگذارنده ميتواند در صورت جلب موافقت قبلي بيمه مركزي ايران بيمه نامه با نرخهاي كمتر از -تبصره 
هرگاه در مورد اينگونه بيمه ها نرخ حق بيمه و شرايط بيمه بدون موافقت قبلي .نرخهاي مصوب شورايعالي بيمه صادر كند

 .عين شده باشد واگذاري قانوني با نرخ و شرايطي است كه بيمه مركزي ايران تعيين خواهد كردبيمه مركزي ايران م

 :بيمه مركزي ايران حق العمل هاي بيمه اتكايي ذيل را به شركتهاي بيمه منظور خواهد نمود  -ماده هشت 

 درصد 33                                                                             حريق

 درصد 3/72                                                                    حمل و نقل

 درصد  33                                                                  حوادث و ناخوشي ها

 درصد  73                                                                           اتومبيل

 درصد  3           بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

درهزار سرمايه بيمه شده مشروط براينكه از دو درصد كليه حق بيمه هاي مدت قرارداد يا از پنجاه  73در سال اول  –عمر 

 .ز نكنددرصد حق بيمه سال اول تجاو

 .سال هاي بعد سه درصد حق بيمه 

 .عمر و حوادث پانزده درصد –جمعي 

خسارت منظور در صورتحسابهاي سه ماهه براي هر مورد براساس ارقام خسارات پرداخت شده به بيمه گذاران و  -ماده نه 

حق الزحمه كارشناسان خود و ساير هزينه -موسسه بيمه واگذارنده ميتواند .صاحبان حقوق در بيمه نامه ها احتساب ميشود
ولي احتساب , ينه داوري را نيز به حساب خسارت منظور كندهاي متعارف مربوط به خسارت از قبيل هزينه دادرسي و هز

حقوق و مزاياي كارمنداني كه در ساعات اداري به امر رسيدگي پرونده هاي خسارات اشتغال دارند بحساب خسارت ممنوع 
 . است

مكن است در مورد م. بيمه مركزي ايران در امر رسيدگي به پرونده خسارت و برآورد ميزان آن نظارت خواهد كرد -ماده ده

حد مزبور در مورد هر يك از رشته هاي بيمه . خساراتي كه ميزان آنها بحد معيني نميرسد از نظارت مزبور صرف نظر شود 
 .توسط بيمه مركزي ايران معين خواهد شد 



سودي كه از بيمه مركزي ايران عالوه بر حق العمل هاي موضوع ماده هشت هر يك از موسسات بيمه را در  -ماده یازده 

 : حساب سود مزبور بطريق ذيل بعمل خواهد آمد. مجموع معامالت آنها در سا ل بوده به ميزان سي درصد شركت خواهد داد

   :درآمد
 اندوخته حق بيمه هاي سال قبل -1

 اندوخته خسارات معوقه سال قبل -7

 حق بيمه هاي دريافتي در مدت سال -3

 :هزينه
 حق العمل هاي موضوع ماده هشت  -1

 خسارات پرداخت شده -7

 پنج درصد از حق بيمه بعنوان هزينه بيمه گر اتكايي -3

 اندوخته حق بيمه ها-4

 اندوحته خسارات -3

 .  وجوهي كه براي استهالك زيان احتمالي سال يا سالهاي قبل بحساب منظور شده-6

 :اين ماده به ميزان ذيل تعيين خواهد شداندوخته حق بيمه هاي مذكور در   -  تبصره

 درصد 43                                         حوادث –اتومبيل  -حريق 

 درصد 73                                                      حمل و نقل

 . طبق ذخيره رياضي –عمر 

 

 

 

 



 1/1آئين نامه شماره 

 1شماره اصالح ماده یك آئين نامه 

 .راجع به نحوه واگذاري بيمه هاي اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن 1مقررات مكمل آئين نامه شماره 
شوراي عالي بيمه به شرح زير  1آئين نامه شماره  1تصويب نمود كه ماده  9/9/1321شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ 

 :اصالح گردد

بايستي منتهي تا دو ماه پس از انقضا هر ماه صورتهاي زير را براي بيمه مركزي ايران ارسال موسسات بيمه  –يك   ماده
 : دارند

 صورت بيمه نامه هاي صادره ظرف ماه 

 صورت تغييرات حاصله ظرف ماه در بيمه نامه هاي موجود -1

 صورت خسارات پرداخت شده-7

 .ميكند تنظيم و ارسال خواهد شد صورتهاي فوق طبق نمونه اي كه بيمه مركزي ايران معين-3

  7/1آئين نامه شماره 

 1آئين نامه شماره  4اصالح ماده 

آئين نامه شماره يك شوراي عالي بيمه بشرح زير  4تصويب نمود كه ماده  71/13/1321شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ 
 : اصالح گردد

موسسات بيمه واگذارنده و بيمه مركزي ايران موظفند حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ دريافت صورتحساب  - 4ماده 

در غير اينصورت كارمزد هاي بيمه اتكايي اجباري مصوب قطعيت نخواهد يافت و .نسبت به تسويه بدهي خود اقدام نمايند
سسات واگذارنده به ترتيب موجب افزايش يا كاهش هر ماه تاخير در تسويه بدهي از سوي بيمه مركزي ايران و مو
 . كارمزدهاي مصوب به ميزان دو درصد مانده صورتحساب خواهد بود

اختالف حساب تا ده درصد مانده بدهي موجب عدم پرداخت مانده صورتحساب نبوده و اينگونه موارد پس از  -1تبصره 

اختالف حساب بهرحال موجب عدم پرداخت آن ميزان از بدهي وجود . قطعيت در اولين صورتحساب سه ماهه منظور ميگردد
 . كه مورد توافق بدهكار است نمي باشد

 .افزايش يا كاهش مندرج در اين ماده در محاسبات مشاركت در منافع منظور نخواهد شد -7تبصره 



 3/1آئين نامه شماره 

 7/1آئين نامه شماره  4به ماده  3افزودن تبصره 

 : تصويب نمود 7/1آيين نامه شماره  4ماده  3متن زير را بعنوان تبصره  1/11/1323شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ 

در مواقعي كه شركتهاي بيمه نسبت به بدهي خود پس از اعمال مفاد ماده مزبور اقدام نموده و يا با بيمه  -3تبصره 

بيمه مركزي ايران ميتواند تمام يا قسمتي از وجوه حاصل از اعمال اين  ,مركزي ايران بمنظور تسويه به تفاهم رسيده باشند
 . ماده را برگشت دهد و يا مهلت را تمديد نمايد

 4/1نامه شماره  آیين

هاي اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سودشوراي عالي بيمه در جلسه مورخ  نامه نحوه واگذاري بيمه مكمل آيين
هاي اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود  نامه نحوه واگذاري بيمه آيين 9نمود ماده  تصويب 12/4/1386

 :به شرح زير اصالح گردد( 1شماره )

گذاران و  هاي سه ماهه براي هر مورد بر اساس ارقام خسارات پرداخت شده به بيمه خسارت منظور در صورتحساب ـ9ماده 

هاي  الزحمه كارشناسان خود وساير هزينه تواند حق مؤسسه بيمه واگذارنده مي. شود اب ميها احتس صاحبان حقوق در بيمه
را ( خسارت تأخير در تأديه)متعارف مربوط به خسارت از قبيل خسارات دادرسي، هزينه داوري و خسارت تأخير انجام تعهد 

هاي  در ساعات اداري به امر رسيدگي پروندهنيز به حساب خسارت منظور كند، ولي احتساب حقوق و مزاياي كارمنداني كه 
 .خسارات اشتغال دارند به حساب خسارت ممنوع است

 


