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 تشكيل و موضوع - قسمت اول 

 
بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين   به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و -۱ماده 

شركت سهامي    قانون به صورتمركز ي ايران طبق مقررات اين  فعاليت موسسه اي به نام بيمه    به منظور اعمال نظارت دولت بر اين

 .تاسيس مي گردد

 
با نام تقسيم مي شود و تمامي آن   مركزي ايران پانصد ميليون ريال است كه به پنجاه سهم ده ميليون ريالي بيمه  سرمايه  -۲ماده 

هاي    اندوخته   كان پذير است . مبلغ مزبور از محل افزايش آن با تصويب مجمع عمومي ام  متعلق به دولت و غير قابل انتقال است و

 .شركت سهامي بيمه ايران تامين خواهد شد

 
مركز اصلي بيمه مركزي ايران تهران است و بيمه مركزي ايران مي تواند در هر جا كه الزم بداند به شركت سهامي بيمه   -۳ماده 

 .ايران نمايندگي بدهد

 
كه با سرمايه دولت تشكيل شده اند نمي    ولت و دستگاههايي ن و مقررات عمومي مربوط به دبيمه مركزي ايران تابع قواني -۴ماده  

اين قانون پيش بيني   صراحتا“ از بيمه مركزي ايران نام برده شده باشد ولي نسبت به مواردي كه در  نكه در قانون مربوط باشد مگر آ

 .نشده باشد بيمه مركزي ايران تابع قانون تجارت است

 
 

   ايف و اختياراتوظ-وم قسمت د 

 
  :بيمه مركزي ايران داراي وظايف و اختيارات زير است  -۵ماده 

 
   ن نامه و مقرراتي كه براي حسن اجراي امر بيمه درايران الزم باشد با توجه به مفاد اين قانونتهيه آيي  -۱

 
 د تهيه اطالعات الزم از فعاليتهاي كليه موسسات بيمه كه در ايران كار مي كنن  -2
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 انجام بيمه هاي اتكايي اجباري -3

   
   قبول بيمه هاي اتكايي اختياري از موسسات داخلي يا خارجي -۴

 
 واگذاري بيمه هاي اتكايي به موسسات داخلي يا خارجي در هر مورد كه مقتضي باشد  -۵

 
ت مدني دارندگان وسائل  جباري مسئوليقانون بيمه ا ۱۰اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني و تنظيم آيين نامه آن موضوع ماده  -۶

 ۱3۴۷مقابل شخص ثالث مصوب دي ماه  نقليه موتوري زميني در 

 
اتكايي و    بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سالمت بازار بيمه و تنظيم بر امور بيمه   هدايت و نظارت بر موسسات  ارشاد و  -۷

 جلوگيري از رقابت هاي مكارانه و ناسالم 

آنها را دارا مي باشد و به هيچ   اين قانون حق نظارت بر   ايران ملزم به حفظ اسرار موسساتي است كه به موجب  زي تبصره :بيمه مرك

 .معين مينمايد استفاده كند قانون بدست مي آورد جز در مواردي كه قانون اطالعاتي كه در جهت اجراي اين وجه نبايد از 

  
 اركان بيمه مركزي ايران- قسمت سوم 

 :مركزي ايران داراي اركان زير است مهبي -۶ماده 

 
   مجمع عمومي -۱

 
 شوراي عالي بيمه  -2

   
   هيات عامل  -3
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   بازرسان -۴

 
 

 مجمع عمومي  -فصل اول

   
هيات عامل و بازرسان    كار و امور اجتماعي ،   مجمع عمومي بيمه مركزي ايران مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي ، وزير -۷ماده  

مستند    هيات وزيران   2۶/۸/۱3۵3مورخ    ۴۹۷۰۸خواهند كرد.) به موجب تصويب نامه شماره   حق راي در جلسه شركتبدون داشتن  
 ( . شده است اصالح  قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي به شرح متن ۴به ماده  

 
پايان شهريور ماه تشكيل مي  مجمع عمومي عادي به دعوت رئيس كل بيمه مركزي ايران سالي يك مرتبه حداكثرتا   -۸ماده  

ايران و يا به پيشنهاد هر يك از اعضا مجمع عمومي تشكيل خواهد  مجمع عمومي فوق العاده به دعوت رئيس كل بيمه مركزي  .شود

مجمع عمومي را كتبا“ دعوت كند    جلسه  كل بيمه مركزي ايران موظف است ظرف ده روز پس از دريافت پيشنهاد تشكيل  رئيس.شد

 .انعقاد جلسه ذكر خواهد شد روز و محل نامه دستور جلسه ، . در دعوت 

 .در مجمع عمومي عادي يا فوق العاده مطرح كرد مگر آن كه قبال“ جزو دستور قرار داده شده باشدهيچ موضوعي را نمي توان 

 
 : وظايف مجمع عمومي به شرح زير است -۹ماده 

 
  تعيين خط مشي كلي  - الف 

 
  نه رئيس كل بيمه مركزي ايرانظر نسبت به گزارش ساالرسيدگي و اظهار ن - ب 

 
 .زنامه و حساب سود وزيان و ترتيب تقسيم سودرسيدگي و تصويب بودجه و ترا - ج 
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 .تصويب سازمان و آيين نامه هاي مالي و اداري بيمه مركزي ايران -د  

 
 ري قانون استخدام كشو 2تصويب مقررات استخدامي با رعايت بند پ ماده   - هـ 

 

  انتخاب بازرسان  -و 

 
 ن تعيين حقوق رئيس كل و اعضا هيات عامل و حق الزحمه بازرسا - ز 

  
 تصميم نسبت به هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بيمه مركزي ايران جزو دستور قرار داده شده باشد  - ح 

 
 

   شوراي عالي بيمه  -فصل دوم 

 

  شود  شوراي عالي بيمه از اشخاص زير تشكيل مي - ۱۰ماده 

: 
   رئيس كل بيمه مركزي ايران -۱

 
   معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي -2

 
   ارت بازرگانيمعاون وز -3

 
 معاون وزارت كار و امور اجتماعي  -۴

   
   معاون وزارت تعاون و امور روستاها -۵
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   رئيس شركت سهامي بيمه ايران  -۶

 
 اي بيمه گران ايران مدير عامل يكي از موسسات بيمه به انتخاب سنديك -۷

   
 يك نفر كارشناس امور حقوقي به انتخاب مجمع عمومي  -۸

 
   مور بيمه به انتخاب مجمع عمومي يك نفر كارشناس در ا -۹

 
   يك نفر مطلع در امور بيمه به انتخاب رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران -۱۰

 
براي مدت سه سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بالمانع   ۱۰و  ۹  و ۸و  ۷اعضا شوراي عالي بيمه موضوع بندهاي  تبصره :  

 است

 
 .رياست شورايعالي بيمه بدون شركت دراخذ راي بارئيس كل بيمه مركزي ايران ودرغياب اوباقائم مقام خواهدبود -۱۱ماده 

 
كنند كه در انجام وظايف شوراي عالي   اد قبل از شروع به كار بايد در مجمع عمومي سوگند ي  اعضاي شوراي عالي بيمه -۱۲ماده 

 .حفظ كنند  و كليه تصميمات خود را به صالح كشور اتخاذ نمايند و اسرار عالي بيمه را بيمه نهايت دقت و مراقبت را مبذول دارند

 
تي كه تشكيل خواهد شد و در صور  رئيس شوراي عالي بيمه  جلسات شوراي عالي بيمه حداقل ماهي يكبار به دعوت -۱۳ماده  

تقاضاي تشكيل جلسه را بنمايند رئيس شوراي عالي بيمه موظف است ظرف يك   اعضا شوراي عالي بيمه كتبا  حداقل چهار نفر از

 .اعضاي شوراي عالي را براي تشكيل جلسه دعوت كند هفته 

 
 يت پنج راي حاضر در  ثراك با شش نفر از اعضا رسميت مي يابد و تصميمات شوراي عالي بيمه با حضور حداقل  جلسه -۱۴ماده 
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 اخذ راي نسبت به موسسه بيمه اي كه يكي از اعضاي شوراي عالي به   رسيدگي و   جلسه رسمي معتبر و قابل اجرا است . هنگام

 .سهيم است آن عضو در راي شركت نخواهد كرد  نحوي در آن

وراي عالي بيمه رسيده و در بيمه مركزي  اي عالي بيمه در دفتري ثبت و به امضاي رئيس ش صورت جلسات مذاكرات شور -۱۵ماده  

 .نگاهداري مي شودايران 

 
بيمه تصويب خواهد كرد رئيس و كاركنان    شوراي عالي بيمه داراي دبيرخانه اي خواهد بود كه سازمان آن را شوراي عالي  -۱۶ماده

 .ان انتخاب مي شونداير مركزي دبيرخانه از بين كاركنان بيمه 

 
 :رح زير استالي بيمه به شوظايف شوراي ع  -۱۷ماده 

 
رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسيس يا لغو پروانه موسسات بيمه طبق مقررات اين قانون و پيشنهاد آن به مجمع   -۱

   عمومي 

 تصويب نمونه ترازنامه كه بايد مورد استفاده موسسات بيمه قرار گيرد -2

 
 اتكايي  بيمه نامه ها و نظارت بر امور بيمه هاي تعيين انواع معامالت بيمه و شرايط عمومي -3

 
   تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه مربوط به رشته هاي مختلف بيمه مستقيم-۴

 
 تصويب آيين نامه هاي الزم براي هدايت امر بيمه و فعاليت موسسات بيمه -۵

 
يتهاي موسسات بيمه در ايران كه حداقل هر  الفع  بيمه مركزي ايران درباره عمليات و  رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش -۶

 شش ماه يكبار بايد تسليم شود 

 
 اظهار نظر در باره هرگونه پيشنهاد كه از طرف رئيس شوراي عالي بيمه به آن ارجاع مي شود  -۷
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 .انجام ساير وظايفي كه اين قانون براي آن تعيين نموده است -۸

  

   هيات عامل  - سوم فصل 

 
 .ركزي ايران مركب از رئيس كل و قائم مقام رئيس كل و معاونان بيمه مركزي ايران خواهد بودل بيمه مهيات عام -۱۸ماده 

 

 

دارايي و تصويب هيات وزيران و معاونان   كل بيمه مركزي ايران و قائم مقام او به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و  رئيس -۱۹ماده  

هيات وزيران    و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي به موجب تصويبنامه  زي ايران بيمه مرك   بيمه مركزي ايران به پيشنهاد رئيس كل 

 .منصوب مي شوند

 
قائم مقام رئيس كل بيمه مركزي ايران براي مدت چهار سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان  رئيس كل و   -۲۰ماده  

است  .بالمانع 

 .شداجرايي و اداري بيمه مركزي ايران مي با رئيس كل بيمه مركزي ايران باالترين مقام -۲۱ماده 

 
 :وظايف و اختيارات رئيس كل بيمه مركزي ايران به شرح زير است -۲۲ماده 

 
   نظارت در اجراي اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن - لف ا

 
ي و غير قضايي  ير مراجع قضاي دادگاهها و سا نمايندگي بيمه مركزي ايران در مقابل اشخاص و موسسات دولتي يا خصوصي و - ب

   قانون آئين دادرسي مدني  ۶2اختيارات مندرج در ماده   با حق توكيل و سازش و ساير

 
 قسمتي از اختيارات خود و حق امضا به قائم مقام و يا معاونان و يا روسا يا كارمندان و تعيين وظايف آنان تفويض  - ج 



 

ن انجمن صنفی نمايندگان بيمه ايران استان تهرا  

  «www.asnbit.com  » ۹ 

 

 
 زي ايران به مجمع عمومي تقديم گزارش وضع حسابها و امور بيمه مرك -د  

   
 تقديم گزارش عمليات و فعاليت هاي موسسات بيمه در ايران و شوراي عالي بيمه  - هـ 

 اب رئيس كل بيمه مركزي ايران قائم مقام رئيس كل داراي كليه اختيارات و وظايف قانوني او خواهد بود در غي  -۲۳ماده 

  

 بازرسان  – فصل چهارم 

 
وظيفه بازرسان به    ۱3۶۶/ ۶/ ۱۷مصوب   بازرس )به موجب اساسنامه سازمان حسابرسين داراي دو نفر  بيمه مركزي ايرا  -۲۴ماده  

نفر   اطالعات و تجارب كافي در امور بيمه و حسابداري داشته باشند خواهد بود كه يك  .( كهسازمان حسابرسي محول گرديده است
بازرگاني پيشنهاد و با تصويب مجمع عمومي براي يك سال    وزير از آنان از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي و ديگري از طرف  

  انتخاب مجدد بازرسان بالمانع است  تعيين خواهند شد ، 

. 

بازرسان حق دارند هرگونه اطالعي را از بيمه مركزي ايران بخواهند ولي حق دخالت مستقيم در امور بيمه مركزي ايران   -۲۵ماده  

ندارند  .را 

يكماه قبل از تشكيل مجمع عمومي تسليم   ايران   اصلي بازرسان مي باشد ترازنامه بيمه مركزي   ساالنه وظيفهبه ترازنامه    رسيدگي 
 آن تهيه و ضمن اظهار نظر به مجمع   باره زارش در بازرسان خواهد شد تا گ

 
 

   مقررات مختلف - قسمت چهارم 

 
موسسات بازركاني را قبول نمايند    د عضويت شركتها وكل و ساير اعضا هيات عامل در مدت تصدي خود نمي توانن  رئيس  -۲۶ماده  

 .داشته باشند و يا در ساير دستكاههاي دولتي يا ملي سمتي 
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تبصره : تدريس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و قبول سمتهاي غير موظف در موسسات خيريه و اجتماعي و آموزشي بالمانع 

 .است

 .ي ايران با دو امضا معتبر خواهد بود و چك هاي بيمه مركزاسناد مالي و اوراق بهادار  -۲۷ماده 

 
جاري و يا سپرده نزد بانك ملي ايران   بيمه مركزي ايران مجاز خواهد بود كه موجوديهاي نقدي خود را به صورتحساب  -۲۸ماده 

اي خود و  اندوخته ه  و ذخاير و است.(نگاهداري نمايد. يا براساس بودجه مصوب از محل سرمايه  )اين بانك در بانك ملت ادغام شده
هر سال با تصويب هيات عامل و مازاد بر آن با تصويب مجمع عمومي    صندوق تامين خسارتهاي بدني تا مبلغ يكصد ميليون ريال در 

و  فروش و انتقال آنها كه براي توسعه  عمليات ديگر از جمله خريد سهام و مشاركت در بانكها و شركت هاي ديگر با حق به هر نوع
بيمه    باشد مبادرت نمايد. )به موجب قانون اصالح قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و  مركزي ضروري يا مفيد پيشرفت وظايف بيمه

 ( .به شرح متن اصالح شده است ۶/3/۱3۵3گري مصوب  

 
ظايف  مه در اجراي وشوراي عالي بي   اعضا شوراي عالي بيمه و مشاورين و اعضا اداري شوراي عالي بيمه و افرادي كه -۲۹ماده  

افشاي    ساير اعضا هيات عامل و بازرسان و كليه كاركنان بيمه مركزي ايران بايد از  د به آنها مراجعه مي كند و رئيس كل وخو
قانون مجازات    ۱3۸نمايند و اال مشمول مقررات ماده   اطالعات محرمانه اي كه در اجراي وظايف محوله بدست مي آورند خودداري 

خواهن شدعمومي   .د 

اين قانون جز وظايف و    ۵ماده    ۷  و۶و  3و  2و  ۱سهامي بيمه ايران عمليات خود را جز آنچه به موجب بندهاي  شركت   -۳۰ماده  

 .بر طبق اساسنامه خود ادامه خواهد داد است اختيارات بيمه مركزي ايران قرار داده شده 

 
يا سازمانهاي    به دولت  رمايه آن متعلقسسه ديگري كه اكثريت سهاي دولتي و شهرداريها و هر مو  شركت  وزارتخانه ها و موسسات و

  مي شوند موظفند بيمه هاي خود را منحصرا“ در شركت سهامي بيمه  مزبور اداره   مزبور مي باشد و يا تحت نظر دولت و يا سازمانهاي 

 .دهند  ايران انجام

 
بانك    - بانك مركزي ايران    - هواپيمايي ملي ايران    شركت   - ايران    شركت ملي ذوب آهن  - اين حكم شامل شركت ملي نفت ايران  

هر يك از    آن كه مجمع عمومي   نوسازي صنايع ايران و صندوق توسعه كشاورزي خواهد بود مگر  سازمان گسترش و  - ملي ايران 

 .اتخاذ نمايد يم ديكرياين موسسات نسبت به بيمه آنها تصم
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شركت مزبور را براي تصويب كميسيونهاي    جديد قانون اساسنامه    ويب ايندولت مكلف است ظرف چهار ماه از تاريخ تص:  تبصره 

 .استخدام مجلسين تقديم كند دارايي و

 
 گرى بيمه   - بخش دوم 

 مؤسسات بيمه - قسمت اول 

 كليات  – فصل اول 

 
اين قانون و طبق    ده و با رعايت آنها بانام بو  هاى سهامى عام ايرانى كه كليه سهامعمليات بيمه در ايران به وسيله شركت  .۳۱ماده  

 .باشند انجام خواهد گرفترسيده  قانون تجارت به ثبت

 
 .فعاليت مؤسسات بيمه خارجى مشمول مقررات فصل چهارم اين قانون خواهد بود - ۱تبصره  

 
 .شود با شوراى عالى بيمه خواهد بودهايى كه به آن عمليات بيمه اطالق مىاليت تشخيص فع - 2تبصره  

 
 .تعداد سهامداران يك مؤسسه بيمه ايرانى نبايد كمتر از ده شخص حقيقى يا حقوقى باشد .۳۲ماده 

 
درصد    2۰، نصاب  ايرانى را دارا باشد  درصد سهام يك مؤسسه بيمه  2۰هر شخص حقيقى يا حقوقى نمى تواند بيش از   .۳۳ماده  

 .وداول صاحب سهم نيز خواهد ب شامل اقارب نسبى و سببى درجه يك از طبقه 

 
 .شوداست نمى [ ۱اى كه صاحب سهم آن دولت يا بنياد پهلوى] شامل مؤسسات بيمه  33و  32و  3۱احكام مواد   .۳۴ماده 

 
خارج تا بيست درصد با موافقت بيمه    قوقى تبعه واگذارى سهام مؤسسات بيمه ايرانى غيردولتى به اشخاص حقيقى يا ح  .۳۵ماده  

خواهد    به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و تأييد شوراى عالى بيمه و تصويب هيئت وزيران  موكول مركزى ايران مجاز است و بيش از آن  
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اخت شده و سود انتقال  از دوازده درصد مجموع سرمايه پرد  بود در مورد اخير انتقال سود سهام سهامداران خارجى در هر سال نبايد

  .تجاوز كند  قبل هاى نيافته سال

 
درصد سهام آنها به اشخاص حقيقى يا حقوقى    ۴۹خارجى يا انتقال بيش از    هاى لتسسات بيمه ايرانى به دو انتقال سهام مؤ  -تبصره  

 .ه مركزى ايران صورت گيردقبلى بيم مطلقاً ممنوع است. انتقال سهام بين سهامداران اتباع خارجى بايد با موافقت خارجى 

 
درصد آن نقداً پرداخت شده باشد    ۵۰شود كه بايد  يليون ريال تشكيل مى صد مبيمه ايرانى با سرمايه حداقل يك   مؤسسات .۳۶ماده  

كزى  مر   بيمه   اى كه از طرف   نامههاى بيمه در نظر گرفته خواهد شد در آيين    رشته   از   اى كه عنداالقتضا براى هر يكميزان وديعه 

 .شد رسد تعيين خواهد ايران تهيه و به تصويب شوراى عالى بيمه مي  

 
شود خواهد بود  ايران صادر مى   مركزى  هر مؤسسه بيمه در ايران موكول به ارائه پروانه تأسيس كه از طرف بيمه   ثبت .۳۷ماده  

ارائه   موكول به   اى كه به ثبت رسيده باشند و ميزان سرمايه و سهام مؤسسات بيمه   اساسنامه   همچنين ثبت هر گونه تغييرات بعدى در 

 .باشدموافقت بيمه مركزى ايران مى 

 
 

 صدور پروانه  -فصل دوم 

 
 

مقررات اين فصل از بيمه مركزى ايران پروانه   اى معين بايد قبالً طبق  شته ها يا رانجام عمليات بيمه در تمام رشته    براى .۳۸ماده  

 :مذكور متقاضى بايد مدارك و اطالعات زير را به بيمه مركزى ايران تسليم كند تحصيل گردد براى تحصيل پروانه

 
 .مه مؤسسهسنااسا .۱

 
 .ميزان سرمايه مؤسسه .2

 
 .تعداد سهام هر يك از آنها  صورت كامل اسامى شركا و مديران و تابعيت و .3
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 .ميزان سهام نقدى و غيرنقدى و نحوه پرداخت آنها .۴

 
ت مديران الزم  اسناد و مدارك و اطالعات ديگرى كه بيمه مركزى ايران براى احراز صالحيت مالى و فنى مؤسسه و حسن شهر  .۵

 .بداند

 
حداكثر ظرف مدت شصت    است  بيمه مركزى ايران مكلفشود  صدور پروانه به بيمه مركزى ايران تسليم مي    تقاضاى .۳۹ماده  

  نظر مجمع عمومى را اعم از قبول يا رد   ۱۷با رعايت مفاد بند يك ماده    شده   روز از تاريخ تسليم آخرين مدارك و اطالعات خواسته 

 .متقاضى اعالم نمايد  به كتباً تقاضا 

 
 نمايد.   تسليم  ند ظرف سى روز اعتراض خود رابه هيئت وزيران اعتراض داشته باشد مى توا شده هرگاه متقاضى نسبت به نظر اعالم

 .نظرى كه هيئت وزيران اتخاذ نمايد قطعى خواهدبود

 
 

 ابطال پروانه  - فصل سوم 

 
 

عالى بيمه با تصويب مجمع  موافقت شوراى    پس از هاى معينى درموارد زير    ها و يا رشته   پروانه بيمه براى تمام رشته  .۴۰ماده  

 :شد ركزى ايران ابطال خواهدعمومى بيمه م

 
 .در صورت تقاضاى دارنده پروانه .۱

 
 .كرده باشد سال پس از صدور پروانه عمليات خود را شروع ندر صورتى كه مؤسسه بيمه تا يك  .2

 
  نتواند به تعهدات خود عمل نمايد يا بر   كه  در مواردى كه به تشخيص بيمه مركزى ايران وضع مالى مؤسسه بيمه طورى باشد .3

 .آنها است گذاران و يا صاحبان حقوق  شدگان و بيمه  ادامه فعاليت مؤسسه به زيان بيمه بيمه مركزى ايران ثابت گردد كه
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ايران و    ه مؤسسه بر خالف اساسنامه خود يا قوانين و مقررات بيمه رفتار در مواردى ك .۴۱ماده   كند به پيشنهاد بيمه مركزى 

 .هاى معين ممنوع خواهد شد  قبول بيمه در رشته  وقت ازطور م  تصويب شوراى عالى بيمه به

 
تواند ظرف سى روز به هيئت وزيران   باطل گردد مؤسسه مزبور مي   ۴۰اى طبق ماده  در صورتى كه پروانه مؤسسه بيمه  .۴۲ماده  

 .كند. نظر هيئت وزيران قطعى است مراجعه و لغو تصميم متخذه را درخواست

 
شدگان و صاحبان حقوق آنها    گذاران و بيمه  ه مؤسسه بيمه و اطالعاتى كه از لحاظ حفظ منافع بيمه صدور يا لغو پروان .۴۳ماده  

كثيراالنتشار تهران    هاى بيمه مركزى ايران در روزنامه رسمى كشور و يكى از روزنامه  بيمه توسط    الزم باشد به هزينه خود مؤسسه 
هاى آن شهرها نيز در دو    از روزنامه يا نمايندگى داشته باشد در يكى   و در صورتى كه مؤسسه بيمه در شهر يا شهرهاى ديگر شعبه 

 .فاصله يك ماه آگهى خواهدشد نوبت به

 
شوراى    يمه مركزى ايران با تصويبطور دايم لغو شود باى براى يك يا چند رشته به    انه مؤسسه بيمهدر صورتى كه پرو.  ۴۴ماده  

مؤسسه مزبور را به شركت سهامى بيمه ايران   (Portefeuille  عالى بيمه كليه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات )پرتفوى

 .د دادصاحبان حقوق آنها باشد خواه  شدگان و گذاران و بيمه  منافع بيمه يا ترتيب خاص ديگرى را كه متضمن  انتقال خواهد داد و 

 
 

 خارجي   بيمه  موسسات به  مربوط مقررات  – فصل چهارم 

 
 

به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و تأييد    از تاريخ تصويب اين قانون شروع فعاليت مؤسسات بيمه خارجى در ايران موكول  .۴۵ماده  

 .خواهد بود هيئت وزيران شوراى عالى بيمه و تصويب

 

رسد  تصويب شوراى عالى بيمه مي    اى كه به پيشنهاد بيمه مركزى ايران بهنامهن  بيمه خارجى بايد طبق آيي   مؤسسات  .۴۶ماده  

ريك از  وديعه در ه   ايننمايند. مبلغ  زندگى و ساير انواع بيمه نزد بيمه مركزى ايران توديع    هاى  مبلغى براى هر يك از دو رشته بيمه

 .كمترنخواهد بود ايران  مركزى  رد قبول بانك مو دو موردمذكور از پانصد هزار دالر يا معادل آن از ارزهاى 
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وديعه حداقل به    مورد مبلغ   سال به وديعه مزبوراضافه كند تا در هر به  خارجى بايد درآمدهاى خود را سال    هر يك از مؤسسات بيمه

 .بيمه برسد دو برابر مبلغ مصوب شوراى عالى

 
 .افزايش وديعه مازاد بر مبالغ فوق اختيارى است

 
كه  خارج بالمانع خواهد بود مشروط بر اين  به  ۴۶انتقال درآمد مؤسسات بيمه خارجى پس از تكميل وديعه مذكور در ماده   .۴۷ماده  

 .است تجاوز ننمايدعنوان وديعه در نزد بيمه مركزى ايران مبلغى كه به   درصد ۱۰رقم انتقالى در هر سال از  

 
ماده موكول به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و    اين  مأخذ ده درصد در سال مذكور در ترتيب انتقال درآمد مازاد بر وديعه به   -  تبصره 

 .هيئت وزيران خواهد بود تصويب تأييد شوراى عالى بيمه و

 
مقيم و داراى اختيارات الزم براى اداره كردن    ى كه در ايراناكنند بايد نماينده مؤسسات بيمه خارجى كه در ايران كار مي   .۴۸ماده  

مسئول كليه عمليات    انجام تعهدات از طرف مؤسسه بيمه اصلى باشد معرفى نمايند. نماينده مذكور  ارهاى مؤسسه در ايران وتمام ك
  اختيارات او مشخص گرديده و حق انتخاب اى باشد كه ضمن آن حدود  اختيارنامه    مؤسسه بيمه اصلى در ايران خواهد بود و بايد داراى

 .به جاى خود به او داده شده باشدمقام  نماينده مجاز يا قائم 

 
كه  قائم مقام يا نماينده مجاز خود بدون اين  وسيله  هاى منعقد شده در ايران را شخصاً يا به   مزبور موظف است كليه بيمه  نماينده

 .باشد  زش داشته سا  يد و بتواند در دعاوى خوانده يا خواهان قرار گيرد و حق توكيل وباشد امضا نما  تصويب مؤسسه بيمه اصلى الزم 

 
به بيمه در ايران خواهد نمود و   مؤسسات بيمه خارجى فقط تا حدودى كه از مؤسسه بيمه اصلى اختيار دارد اقدام نماينده  .۴۹ماده 

 مؤسسه  طور موقت يا دايم بشود و يا  لب اجازه بيمه كردن به مؤسسه بيمه اصلى س  از  هاى بيمه   در صورتى كه در هر يك از رشته

 .كتباً به بيمه مركزى ايران اطالع دهد را بيمه اصلى از نماينده خود جزئاً يا كالً سلب اختيار كند بايد مراتب

 
ت عمومى مربوط به  مشمول مقررا  هاى اجرايى مربوط   نامه  بيمه خارجى عالوه بر مقررات اين قانون و آيين   مؤسسات .۵۰ماده  

 .ها و مؤسسات خارجى نيز خواهند بودشركت
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 انحالل و ورشكستگى   -قسمت دوم 

 
 

اتخاذ هر گونه تصميم نظر بيمه    درصورتى كه ورشكستگى يك مؤسسه بيمه اعالم بشود دادگاه مكلف است قبل از .۵۱ماده  

عالم  دادگاه ا  روز نظريه خود را كتباً به ۱۵م دادگاه بايد ظرف  از تاريخ وصول استعال مركزى ايران را جلب نمايد . بيمه مركزى ايران 

 .اتخاذ خواهد كرد  دارد. دادگاه با توجه به نظريه بيمه مركزى ايران تصميم مقتضى 

 

  ۴۴است و در اين صورت مفاد ماده   اى از موارد انحالل مؤسسه پروانه يك مؤسسه بيمه براى كليه عمليات بيمه ابطال .۵۲ماده 

 .قانون اجرا خواهد شداين 

 
اداره تصفيه امور ورشكستگى وجود    آيد. در نقاطى كهعمل مي    بق قانون تجارت بهتصفيه مؤسسه بيمه ورشكسته ط .۵۳  ماده

  شهرستانى كه اداره تصفيه   هاىنمايد و در حوزه دادگاه عنوان قائم مقام اداره تصفيه تعيين مي  ندارد دادگاه بيمه مركزى ايران را به

 .ركزى ايران امر تصفيه را انجام خواهد دادبيمه م است اداره تصفيه با معاونت جا تأسيس گرديده در آن 

 
 

 انتقال عمليات و ادغام  - قسمت سوم 

 
 

مي    ؤسساتم .۵۴ماده   بيمهبيمه  عالى  شوراى  تصويب  و  ايران  مركزى  بيمه  موافقت  با  پرتفوى  تمام  توانند  از  قسمتى   يا 

(Portefeuille)  تعهداتخو و  حقوق  كليه  با  را  از  د  مؤسسه  ناشى  چند  يا  يك  به  كنند  آن  واگذار  ديگر  مجاز   .بيمه 

دوبار به فاصله ده روز در روزنامه    يك مؤسسه بيمه به مؤسسات ديگر بيمه (Portefeuille) تقاضاى انتقال پرتفوى .۵۵ماده  

متقاضى از طرف    هاى محلى به هزينه  اللزوم در يكى از روزنامه كثيراالنتشار تهران و عند  هاىرسمى كشور و در يكى از روزنامه  

 .بيمه مركزى ايران آگهى خواهد شد
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كه در اين انتقال  اطمينان از اين   پس از انقضاى سه ماه از تاريخ آخرين آگهى بيمه مركزى ايران در صورت حصول .۵۶ماده  

كتباً به مؤسسه   ل پرتفوىآنها تضييع نخواهد شد موافقت خود را با انتقا  گذاران و صاحبان حقوق  شدگان و بيمه  يك از حقوق بيمه هيچ 

 .بيمه متقاضى اعالم خواهد داشت

 
گذاران و صاحبان حقوق    شدگان و بيمه   بيمه   در صورت موافقت بيمه مركزى ايران با انتقال پرتفوى اين انتقال براى كليه  .۵۷ماده  

 .خواهد بود آنها از تاريخ انتقال معتبر 

 
مركزى ايران و تصويب شوراى عالى    با موافقت بيمه  ۵۷و    ۵۵-۵۶رعايت مواد  توانند با  يك يا چند مؤسسه بيمه مي   .۵۸ماده  

 .بيمه در يك مؤسسه بيمه ديگر ادغام شوند

 
قتصادى و  حقوق آنها يا به مالحظات ا  شدگان و صاحبان  گذاران و بيمه   بيمه مركزى ايران به منظور حفظ حقوق بيمه  .۵۹ماده  

كه وضع مالى    اى را  وراى عالى بيمه و تصويب مجمع عمومى بيمه مركزى ايران مؤسسات بيمه ش  تواند با تأييدحمايت امر بيمه مي  
بيمه ديگرى كه موافق باشند ادغام شوند و در صورتى كه   بخش نيست مكلف نمايد كه در يكى از مؤسساتيا ادارى آنها رضايت 

قانون لغو خواهد شد. تصميم    بخش نيست طبق مقررات ايناى كه وضع مالى يا ادارى آن رضايت   وانه مؤسسهپر  ادغام صورت نگيرد 
تهران   هاى كثيراالنتشار  موردنظر در روزنامه رسمى كشور و در يكى از روزنامه  بيمه مركزى ايران عالوه بر ابالغ كتبى به مؤسسات 

 .ه اطالع عموم خواهد رسيدهاى محلى ب و عنداللزوم در يكى از روزنامه 

 
 

 ت مختلف مقررا - قسمت چهارم 

 
 

شدگان و  گذاران، بيمه    بيمه   تضمين حقوق و مطالبات  ۴۶و    3۶مؤسسات بيمه همچنين ودايع مذكور در مواد    اموال .۶۰ماده  

 حبان حقوق آنان نسبتشدگان و صا  گذاران و بيمه  ورشكستگى مؤسسه بيمه بيمه  صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحالل يا 

تق حق  بستانكاران  ساير  رشتهبه  ميان  در  دارند.  تقدم  دم  حق  بيمه  مختلف  است  هاى  عمر  بيمه   .با 

  ايران اموال خود را صلح حقوق نمايند و يا به رهن واگذار كنند و يا موضوع   توانند بدون موافقت قبلى بيمه مركزى مؤسسات بيمه نمي  

 .د قرار دهندنوع معامله با حق استردا هر
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 .را در سند منعكس كنندنجام اين قبيل معامالت موافقتنامه بيمه مركزى ايران را مطالبه و مفاد آن دفاتر اسناد رسمى موظفند هنگام ا

 
طور  كار افتادن آنها را به  به   نحوه  هاى خوددارند و در حساب هاى فنى و قانونى نگه    بيمه موظفند اندوخته   مؤسسات .۶۱ماده  

ترتيب   همچنين  هاى بيمه و ميزان و طرز محاسبه  نونى براى هر يك از رشته و قا  هاى فنى  خص منعكس نمايند. انواع اندوخته مش
هاى مؤسسات بيمه است از طرف شوراى    غيرمنقولى كه نماينده اندوخته   و  ها و نحوه ارزيابى اموال منقولكار انداختن اين اندوخته   به

 .د شدتعيين خواه بيمه  عالى 

 
اى كه از طرف بيمه مركزى ايران    نمونه  هاى سود و زيان خود را طبقو حساب موظفند ترازنامه    بيمه  مؤسسات كليه   .۶۲ماده  

 .ايران ارسال دارند  اى از آن را براى بيمه مركزى   رسد تنظيم نمايند و پس از تصويب نسخه مى   تهيه و به تصويب شوراى عالى بيمه

 
 .هاى كثيراالنتشار تهران درج نمايندازنامه خود را در روزنامه رسمى كشور و يكى از روزنامه  بيمه موظفند تر مؤسسات  .۶۳ماده 

 
امانت يا كالهبردارى يا صدور چك بي   اشخاصى كه در ايران يا در خارجه به علت ارتكاب جنايت يا دزدى يا خيانت در  .۶۴ماده 

يا مديران    توانند جزو مؤسسينباشند و ورشكستگان به تقصير نمي   م فوق محكوم شده جراي  محل يا اختالس يا معاونت در يكى از

 .اشتغال به داللى از طرف آنان ممنوع است مؤسسات بيمه باشند. همچنين واگذارى نمايندگى به اين اشخاص و 

 
است يران بودهتقلب مدير يا مد صورتى كه به حكم دادگاه مسلم شود كه ورشكستگى مؤسسه بيمه به علت تقصير و در  .۶۵ماده 

  شدگان و صاحبان حقوق آنان گذاران و بيمه    متضامناً مسئول پرداخت طلب بيمه   در صورت عدم تكافوى دارايى مؤسسه مديران

 .خواهند بود
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 :وسيله اشخاص زير ممنوع استعرضه بيمه جز به  .۶۶ماده 

 
 .مؤسسات بيمه .۱

 
 .نمايندگان بيمه .2

 
 .مهدالالن رسمى بي .3

 
شناسايى از طرف مؤسسه بيمه مربوط باشد. نام   كارمند يا نماينده بيمه كه اقدام به عرضه بيمه نمايد بايد داراى كارتهر   - تبصره

 .نامه ذكر شود است بايد در بيمه نامه وسيله او عرضه شده بيمه دالل رسمى يا نماينده بيمه كه

 
اجراى وظايفشان به سبب   باشند كه درجبران خساراتى مى سمى بيمه مسئول  بيمه و نمايندگان و دالالن ر  مؤسسات .۶۷ماده  

 .وارد آيد تقصير و يا مسامحه آنها يا كاركنانشان به ديگران

 
نامه دالالن رسمى بيمه به پيشنهاد بيمه    وسيله بيمه مركزى ايران صادر خواهد شد و آيين   پروانه داللى رسمى بيمه به  .۶۸ماده  

 .بيمه خواهد رسيد لىتصويب شوراى عا مركزى ايران به 

 
قبول بيمه نمايد    وسيله نمايندگان خودهاى معينى كه پروانه بيمه ندارد رأساً و يا به    رشته   هر مؤسسه بيمه در رشته يا .۶۹ماده  

 .مكلف به جبران خسارت زيان ديده خواهد بود

 
ها  بيمه براى هر يك از رشته    نمايندگى  نه بيمه تحت عنوا شخص حقيقى يا حقوقى كه بدون داشتن پروانه از مؤسس  هر  - تبصره  

 .قانون مجازات عمومى محكوم خواهد شد 23۸ماده   قبول بيمه نمايد به مجازات مقرر در
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 :اى كه بر اساس اين قانون اجازه فعاليت دارند انجام گيردوسيله مؤسسات بيمه   هاى زير بايد منحصراً به بيمه .۷۰ماده 

 
 .غيرمنقول موجود در ايراناموال منقول يا الف( بيمه 

 
 .شود يا اعتبار اسنادى آن در ايران باز شده استب( بيمه حمل و نقل كاالى وارداتى كه قرارداد خريد آن در ايران منعقد مى 

 
ده و فروشندگان  امكان ساخت در داخل كشور بو  تجهيزات نظامى مورد نياز وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مصلح كه فاقد -  تبصره

پيشنهاد وزير دفاع و    نمايند، با هاى كشور فروشنده بيمه مى مورد معامله را انحصاراً توسط بيمه    آن تجهيزات حمل و نقل كاالهاى
ايران و تأييد بيمه مركزى  اين ماده مستثنى   پشتيبانى نيروهاى مسلح و  از شمول بند (ب)  امور اقتصادى و دارايى    موافقت وزير 

 . دباشمى

 
 .ج( بيمه مربوط به كارگران و مستخدمين خارجى به استثناى بيمه عمر و حوادث شخصى در مدت اقامت در ايران

 
 .د( بيمه مربوط به ايرانيان مقيم ايران

 
  درصد در ساير رشته  2۵هاى زندگى و    بيمه   درصد در رشته  ۵۰نمايند بايد  يت مى كليه مؤسسات بيمه كه در ايران فعال .۷۱ماده  

به ظرفيت است باتوجه   خود را نزد بيمه مركزى ايران بيمه اتكايى نمايند. بيمه مركزى ايران مكلف  اى مستقيم   ها از معامالت بيمه 
  قسمتى از بيمه اتكايى مجدد سهميه اتكايى اجبارى دريافتى را   كنند تمام يا مى   اى كه در ايران كار قبولى هر يك از مؤسسات بيمه 

 .رايط به آنها واگذار نمايددرصورت تساوى ش

 
 .عنوان اتكايى قبول ميكنند از شمول اين ماده خارج است آنچه مؤسسات بيمه به - تبصره

وسيله شوراى عالى    راى هر رشته بيمه به نحوه واگذارى بيمه اتكايى اجبارى و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن ب .۷۲ماده  

 .بيمه تعيين خواهد شد
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مازاد سهميه بيمه اتكايى اجبارى از    درصد از  3۰كنند موظف خواهند بود معادل  ات بيمه كه در ايران فعاليت مى مؤسس .۷۳ماده  

 .ى ايران واگذار كنندنمايند به بيمه مركزكه در خارج بيمه اتكايى مى  معامالت مستقيم خود را با همان شرايطى 

 
مجاز خواهند بود در خارج از ايران بيمه    تنكاف بنمايد مؤسسات مزبور كه بيمه مركزى ايران به هر علت از قبول آن اس  درصورتى 

 .درصد موكول به ارائه اجازه بيمه مركزى ايران خواهد بود  3۰ اتكايى نمايند. انتقال ارز بابت اين

 

اند و مشغول  سيده مقررات قبلى به ثبت ر  ايرانى يا خارجى كه تا تاريخ تصويب اين قانون به موجبمؤسسات بيمه اعم از   .۷۴ماده  

داشت ولى در هر حال    كنند احتياج به كسب پروانه جديد نخواهندهايى كه در آن فعاليت مىرشته    باشند براىاى مى هاى بيمه فعاليت
را با مقررات اين قانون تطبيق دهند در غير اين صورت پروانه آنها    وضع خود موظفند ظرف هيجده ماه از تاريخ تصويب اين قانون  

 .بار تمديد نمايديك  را  تواند با توجه به داليل و مقتضيات اين مدتشد. شوراى عالى بيمه مى  خواهد  ولغ

 
  د. اساسنامه اين سنديكا به شون  شناخته مى   گران ايران  كنند عضو سنديكاى بيمه مؤسسات بيمه كه در ايران كار مي   .۷۵ماده  

ايران به   شود و حداكثر ظرف شش ماه پس از تشكيل بيمه مركزىا تدوين مى نظر اعضاى سنديك وسيله بيمه مركزى ايران با جلب

 .تصويب شوراى عالى بيمه خواهد رسيد

 
  ايران كه در حدود اين قانون و آيين   نمايند ملزم به رعايت دستورات بيمه مركزى بيمه كه در ايران فعاليت مي    مؤسسات  .۷۶ماده  

 .بود هندخوا  شود  هاى اجرايى آن صادر مى نامه 

 
 .كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغى است .۷۷ماده 
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العاده    در جلسه فوق   3/۱3۵۰/ 2۹روز شنبه    فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ  قانون

 .پنجاه شمسى به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد هزار و سيصدو  يك  ام خرداد ماهعصر روز يكشنبه سى 

 
 
  .نام بنياد ياد شده بعد از انقالب به بنياد علوى تغيير يافته است -۱

 
  .به شرح متن اصالح شده است ۱3۵3/ ۶/3گرى مصوب  به موجب قانون اصالح قانون تأسيس بيمه مركزى ايران و بيمه -2

 
 
  ۱3۸۰/ ۱2/2شوراى اسالمى تصويب و در تاريخ    مجلس  ۱3۸۰/ 3/2علنى روز دوشنبه  اين تبصره به صورت ماده واحده در جلسه   -۱

  الحاق مى   ۱3۵۰/ 3۰/3گرى مصوب  قانون تأسيس بيمه مركزى ايران و بيمه    ۷۰كه به ماده    به تأييد شوراى نگهبان رسيده است

 .شود

 

 

 

 


