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مدیران کل محترم استان ها

دستورالعمل اجرایی شناسایی ریسک و صدور بیمه نامه زندگی سپاس ایران

   با سالم و احترام
به استناد بخشنامه صادره ، دستورالعمل اجرایی شناسایی ریسک و صدور بیمه نامه زندگی سپاس ایران به 

شرح زیر به استحضار می رسد: 
باتوجه مفاد قانون بیمه ، آیین نامه های مصوب شورایعالی بیمه ، بخشنامه های نظارتی بیمه مرکزی ج.ا.ایران و 
بخشنامه های پیشین این مدیریت، ضروری است مراتب زیر در زمان انتخاب ریسک ، ارایه بیمه نامه به بیمه 
گذاران، تکمیل و امضای پیشنهاد و صدور بیمه نامه زندگی سپاس ایران توسط هریک از نمایندگان فروش / صدور 

یا شعب اجرایی سراسر کشور رعایت گردد.
بدیهی است عدم رعایت هر یک از مفاد دستورالعمل زیر در هر مرحله ای از اجرای عملیات، از شمول تخلف از 

قوانین محسوب و حسب مورد برخورد قانونی الزم با کاربر متخلف صورت خواهد پذیرفت .
توضیح شرایط بیمه نامه و توجیه بیمه گذاران به صورت شفاف و صحیح در زمان معرفی و عرضه بیمه نامه  .١
ضروری بوده و محتوای هرگونه بروشور، تراکت ، آگهی ، بنر یا هرگونه فعالیت تبلیغی دیگر برای این بیمه 

نامه حتما باید پیش از انتشار به تایید کتبی واحدهای صدور و امور نمایندگان شعب اجرایی رسیده باشد.
پیشنهاد بیمه نامه زندگی سپاس ایران (مطابق نمونه پیوست) باید از مسیر فرم های عملیاتی / پیشنهاد  .٢
بیمه عمر/ مذاکره / انفرادی و سپس انتخاب رشته بیمه ای «سپاس ایران» و فشردن دکمه مقابل آن و 
سپس فشردن کلید «فرم پیشنهاد بیمه نامه سپاس ایران» از مسیر جامع عمر دریافت و پس از چاپ در 

اختیار هر یک از بیمه گذاران متقاضی خرید این بیمه نامه قرار گیرد.
تکمیل کلیه مفاد و صفحات پیشنهاد بیمه نامه های زندگی سپاس ایران باید شخصا توسط بیمه گذار  .٣
صورت پذیرد و همچنین درصورتی که بیمه گذار و بیمه شده بیمه نامه شخص واحدی نباشد، باید رویت 
حضوری بیمه شده و تایید اصالت و سالمت ظاهری وی توسط واحد فروش یا صدور بیمه نامه قبل از 
تکمیل پیشنهاد صورت گرفته و پرسش های پزشکی ظهر پیشنهاد بیمه نامه باید به دقت و براساس 

وضعیت سالمتی بیمه شده با توضیحات کامل و شفاف توسط وی تکمیل گردد.
الزم به بیان است تکمیل پرسشنامه توسط بازاریاب، نماینده فروش یا صدور یا کارشناسان شعب و 
واحدهای اجرایی به جای بیمه گذار یا بیمه شده ممنوع می باشد. بدیهی است درصورت عدم امکان 
تکمیل پیشنهاد توسط بیمه گذار یا بیمه شده ، صرفا شخص مورد اعتماد بیمه گذار یا بیمه شده (با معرفی 

وی) می تواند نسبت به تکمیل آن اقدام نماید.
در زمانی که بیمه گذار و بیمه شده بیمه نامه شخص واحدی نباشند ، رعایت اصل نفع بیمه پذیری  .٤
ضروری است لذا حتما باید یک رابطه خویشاوندی سببی ، نسبی نزدیک یا رابطه کاری مستدل بین بیمه 
گذار و بیمه شده وجود داشته باشد که نظارت بر این مهم از وظایف نماینده فروشنده/ صادر کننده بیمه 
نامه یا کارشناس واحد اجرایی می باشد. همچنین مطابق مفاد بخشنامه شماره ٩٨/٤٠٥/٩٣٨٢٢ مورخ 
٩٨/٧/٢١ بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بخشنامه های پیشین این مدیریت ، باتوجه به اینکه مطابق ماده ٢٣ 
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قانون بیمه که اذعان می دارد : «بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری درصورتی که آن 
شخص قبال رضایت خود را کتبا نداده باشد، باطل است و هرگاه بیمه گذار اهلیت قانونی نداشته باشد، 
رضایت ولی یا قیم او شرط است» لذا باتوجه به اینکه امضای بیمه شده در فرم پیشنهاد بیمه نامه به عنوان 
رضایت کتبی وی تلقی می گردد، امضای پیشنهاد توسط بیمه شده و درج اثر انگشت وی ضروری بوده و 
بیمه گذار نمی تواند به جای بیمه شده پیشنهاد را امضا نماید. همچنین در صورتی که بیمه شده اهلیت 
قانونی نداشته باشد (دارای سن زیر ١٨ سال تمام باشد) قطعا درج امضا و اعالم رضایت ولی یا قیم قانونی 
وی به جای بیمه شده در فرم پیشنهاد ضروری می باشد، الزم به بیان است برای افراد زیر ١٨ سال ولی، 
فقط پدر یا جد پدری بوده و در سایر موارد باید قیم قانونی بیمه شده براساس قیم نامه صادره توسط 
مرجع قضایی تعیین گردیده باشد. (بدیهی است امضای ولی یا قیم و اعالم رضایت وی باید در حضور 
نماینده فروش/ صادرکننده صورت پذیرد) لذا امضای پیشنهاد توسط هر فرد دیگری به جز افراد مذکور 
برای بیمه شدگان  زیر ١٨ سال ، ممنوع بوده و عدم کنترل موارد مذکور پیش از صدور بیمه نامه توسط 

نماینده فروشنده / صادرکننده بیمه نامه یا کارشناسان شعبه از موارد تخلف از قوانین محسوب می گردد.
تمام صفحات پیشنهاد باید حتما باتوجه به موارد فوق الذکر به امضای بیمه گذار و بیمه شده رسیده و اثر  .٥
انگشت آنان نیز اخذ و در پیشنهاد درج گردد. برای بیمه گذاران حقوقی اخذ امضا و مهر بیمه گذار در 

بخش مربوطه ضروری خواهد بود.
همانگونه که در بخشنامه صدور بیمه نامه ذکر گردید، بیمه شدگان بیمه نامه زندگی سپاس ایران با حداقل  .٦
سن ٥ سال و حداکثر سن ٦٥ سال می توانند تحت پوشش بیمه نامه مذکور قرار گیرند، حداقل سرمایه 
فوت به هر علت در سال اول بیمه نامه زندگی سپاس ایران ٠٠٠ر٠٠٠ر٤٠٠ ریال بوده که بیمه گذار می 
تواند به انتخاب خود ساالنه حداکثر تا ٢٠% به سرمایه مذکور اضافه نماید. نحوه پرداخت حق بیمه در این 
بیمه نامه صرفا به صورت ساالنه بوده و حداقل مبلغ حق بیمه نیز ٠٠٠ر٠٠٠ر٢٠ ریال می باشد که بیمه 
گذار می تواند هر ساله حداکثر تا ٢٠ درصد نسبت به سال قبل آن را افزایش دهد ، بدیهی است نماینده 
فروشنده / صادر کننده یا کارشناس شعبه اجرایی در زمان مذاکره و تعیین شرایط برای بیمه گذار باید 
مبلغ حق بیمه یا سرمایه فوت سال اول آن را به گونه ای تنظیم نمایند که ارزش بازخرید بیمه نامه در 
پایان سال اول آن از ٠٠٠ر٠٠٠ر٥ ریال کمتر نگردد. (بدیهی است ضریب افزایش ساالنه سرمایه فوت نمی 

تواند از ضریب افزایش ساالنه حق بیمه بیشتر باشد).
حداقل مدت بیمه نامه ٥ سال و حداکثر مدت آن ٣٠ سال می باشد مشروط بر آنکه جمع سن بیمه شده و 

مدت بیمه نامه از ٧٠ سال بیشتر نگردد.
پوشش های تکمیلی قابل ارایه به بیمه گذاران ، همانگونه که در بخشنامه مربوطه ذکر شد عبارتند از : .٧

٧-١- فوت بر اثر حادثه معادل یک برابر سرمایه فوت به هر علت (بدیهی است در زمان وقوع فوت بر 
اثر حادثه، سرمایه فوت مذکور به سرمایه فوت به هرعلت بیمه نامه افزوده می گردد) الزم به بیان است 
باتوجه به اینکه مبالغ حق بیمه مربوط به پوشش های زلزله ، آتشفشان و فعل و انفعاالت هسته ای و 
هدایت موتورسیکلت در مبلغ حق بیمه پوشش مذکور لحاظ گردیده ، به همین دلیل پرداخت غرامت فوت 
ناشی از حادثه به علت موارد فوق الذکر نیز در طول مدت قرارداد در تعهد بیمه گر می باشد. الزم به بیان 
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است مطابق شرایط خصوصی مندرج در بیمه نامه زندگی سپاس ایران ، درصورت وقوع حوادث ناشی از 
رانندگی وسایل نقلیه توسط بیمه شده ، ارایه گواهینامه متناسب با نوع وسیله نقلیه برای رسیدگی و 
پرداخت خسارت الزامی بوده و درصورت عدم وجود گواهینامه ، پرداخت غرامت فوت بر اثر حادثه امکان 

پذیر نخواهد بود.
٧-٢- پرداخت غرامت درصورت ابتالی بیمه شده به یکی از بیماریهای خاص تعریف شده در بیمه نامه 
(سکته قلبی ، سکته مغزی ، جراحی عروق کرونر قلب (جراحی قلب باز) و پیوند اعضای طبیعی بدن شامل 
قلب ، ریه ، کبد ، کلیه و مغز استخوان) حداکثر معادل ٢٥% سرمایه فوت به هر علت و تا سقف مبلغ 
٠٠٠ر٠٠٠ر٢٠٠ ریال (بدیهی است غرامت مذکور بابت ابتال به یکی از بیماریهای خاص و یک بار در طول 
قرارداد بیمه پرداخت می شود) سقف سنی این پوشش تکمیلی رسیدن بیمه شده به ٦٠ سال تمام بوده و 
دوره انتظار آن ٣ ماه از تاریخ شروع بیمه نامه می باشد. یعنی در سه ماه اول بیمه نامه درصورت ابتالی 

بیمه شده به هریک از بیماری های فوق ، بیمه گر تعهدی مبنی بر پرداخت غرامت نخواهد داشت.
٧-٣- پرداخت غرامت درصورت ابتالی بیمه شده به یکی از انواع سرطان های بدخیم که دارای 
متاستاز (گسترش) باشند، در چارچوب شرایط عمومی تعریف شده در بیمه نامه ، حداکثر معادل ٥٠% 
سرمایه فوت به هر علت و تا سقف مبلغ ٠٠٠ر٠٠٠ر٣٠٠ ریال (بدیهی است غرامت مذکور یک بار در طول 
مدت بیمه نامه قابل پرداخت می باشد) سقف سنی این پوشش تکمیلی رسیدن بیمه شده به سن ٦٠ سال 
تمام بوده و دوره انتظار آن ٦ ماه از تاریخ شروع بیمه نامه می باشد یعنی درصورت ابتالی بیمه شده به یکی 
از انواع سرطان بدخیم دارای متاستاز در شش ماهه اول بیمه نامه ، بیمه گر تعهدی مبنی بر پرداخت 
غرامت نخواهد داشت. همچنین درصورت ابتالی بیمه شده به یکی از انواع سرطان بدخیم که دارای متاستاز 
(گسترش) نباشد، با تایید پزشک معتمد بیمه گر، پرداخت ١/٣ (یک سوم) سرمایه غرامت سرطان بیمه 
نامه به بیمه شده امکان پذیر خواهد بود. (بدیهی است درصورت تغییر وضعیت سرطان مذکور و گسترش 
آن ، پرداخت باقیمانده غرامت این سرطان نسبت به مبلغ پرداخت شده پیشین به بیمه شده بیمه نامه، 

امکان پذیر خواهد بود.)
٧-٤- پرداخت هزینه اعمال جراحی (مشروط به بستری در بیمارستان) بیمه شده ، مطابق با شرایط 
عمومی پوشش تکمیلی مذکور، درصورتی که عمل جراحی ناشی از بیماری یا حادثه ای باشد که پس از 
سپری شدن (٦) شش ماه از تاریخ شروع بیمه نامه برای بیمه شده واقع گردد. در این موارد هزینه های 
انجام شده براساس صورتحساب ارایه شده و تا سقف تعهد درخواستی بیمه گذار، در هر سال بیمه ای به 
بیمه شده قابل پرداخت خواهد بود. سقف تعهدات این پوشش تکمیلی به انتخاب بیمه گذار می تواند یکی 
از مبالغ ٠٠٠ر٠٠٠ر١٠٠ ریال ، ٠٠٠ر٠٠٠ر١٥٠ ریال یا ٠٠٠ر٠٠٠ر٢٥٠ ریال باشد مشروط بر اینکه مبلغ 
مذکور از ٢٥% سرمایه فوت به هر علت بیمه نامه بیشتر نگردد، یعنی برای بیمه شده ای که تمایل به اخذ 
سرمایه اعمال جراحی با تعهد ٠٠٠ر٠٠٠ر١٥٠ ریال داشته باشد، حداقل سرمایه فوت سال اول بیمه نامه 
باید ٠٠٠ر٠٠٠ر٦٠٠ ریال در نظر گرفته شود. دوره انتظار این پوشش تکمیلی ٦ ماه از تاریخ شروع بیمه 
نامه می باشد یعنی درصورتی که بیمه شده تحت عمل جراحی در شش ماهه اول بیمه نامه قرار گیرد، بیمه 
گر تعهدی مبنی بر جبران غرامت وی نخواهد داشت. فرانشیز سهم بیمه شده درصورت عدم استفاده از 
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سهم بیمه گر پایه در هر یک از هزینه ها معادل ٢٠% و در صورت استفاده بیمه شده از بیمه گر پایه ، 
معادل سهم بیمه گر مذکور خواهد بود که این مبلغ از صورتحساب ارایه شده کسر می گردد (بدیهی است 
بیمه گر درخصوص پرداخت آن دسته از هزینه های اعمال جراحی که ناشی از بیماری یا حادثه واقع شده 
پیش از تاریخ شروع قرارداد باشد یا اعمال جراحی ای که بدون بستری در بیمارستان برای بیمه شده واقع 

گردد، تعهدی نخواهد داشت.)
باتوجه به اینکه شناسایی صحیح ریسک بیمه شدگان و ارایه پوشش های بیمه ای به خصوص اعمال  .٨
جراحی مشروط به بستری در بیمارستان ، با استناد به پاسخ های صحیح، شفاف و کامل بیمه گذار و بیمه 
شده به پرسشهای مندرج در پیشنهاد بیمه نامه صورت خواهد گرفت ، مجددا تاکید می گردد بیمه گذار و 
بیمه شده موظف به مطالعه تک تک پرسش های مندرج در پیشنهاد بوده و از کتمان حقیقت یا عدم 
افشای هرگونه اطالعات درمورد سوابق پزشکی خود جدا خودداری نمایند الزم به بیان است پاسخ تمام 
پرسش های پزشکی مندرج در پرسشنامه باید با بلی یا خیر تکمیل و توضیحات مربوط به هر کدام از آنها 

در فیلد مقابل آنها نوشته شود.
پیشنهادهای تکمیل شده باید فاقد هرگونه قلم خوردگی ، مخدوش شدگی یا الک گرفتگی و ... بوده و  .٩
درصورت وجود هرگونه از موارد مذکور در پیشنهاد ، حتما باید مورد اصالح شده به امضای بیمه گذار و 
بیمه شده رسیده و به طور واضح متن یا پاسخ مذکور مورد تایید ایشان قرار گیرد. 

در غیر این صورت صدور بیمه نامه براساس پیشنهاد مخدوش فاقد اعتبار خواهد بود.
تمامی پیشنهادهای زندگی سپاس ایران باید پس از تکمیل (مطابق ماده ٨ آیین نامه شماره ٧٤ مصوب  .١٠
شورایعالی بیمه) توسط پزشک معتمد شعب و واحدهای اجرایی مورد بررسی قرار گرفته و درصورت نیاز، 
پزشک معتمد می تواند براساس پاسخ های ارایه شده به پرسش های مندرج در پیشنهاد نسبت به انجام 
آزمایش یا آزمایش هایی از بیمه شده اقدام و در نهایت درخصوص امکان صدور یا عدم صدور بیمه نامه ، 
امکان ارایه پوشش های تکمیلی اعمال جراحی، امراض خاص یا سرطان به بیمه شده یا اضافه نرخ پزشکی 

احتمالی آن اظهار نظر نماید.
در سایر موارد باید پیش از صدور بیمه نامه زندگی سپاس ایران معاینات پزشکی اجباری از بیمه شدگان به 

شرح جدول زیر صورت پذیرد:
سرمایه فوت سال اول بیمه نامه سن بیمه شده

بیشتر از ٠٠٠ر٠٠٠ر٥٠٠ ریال ٥ تا ٥۰ سال تمام
هر سرمایه فوت ٥١ تا ٦٥ سال تمام

در زمان انجام معاینات اجباری دریافت بیعانه علی الحساب مربوطه (٠٠٠ر٨٠٠ر١ ریال ) و واریز آن به 
حساب متمرکز پس از ثبت پیشنهاد در سیستم جامع عمر و اخذ نظر پزشک معتمد شعب پس از ارایه 

نتایج آزمایش و قبل از صدور بیمه نامه، الزامی است.
پس از تعیین وضعیت بیمه شده وکنترل و اظهارنظر پزشک معتمد واحد اجرایی، صدور بیمه نامه باید توسط  .١١
نماینده صادرکننده یا کارشناس صدور واحداجرایی از طریق سیستم جامع عمر صورت پذیرد. چاپ بیمه نامه 
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١٣٩٨/٠٨/٢١ تاریخ:

٩٨/٧٢٨١٣٤ شماره:

دارد   بيمه ايران پیوست:
(مطابق نمونه پیوست ) به صورت کامل بر روی کاغذ A4 انجام می پذیرد ضمن آنکه ضروری است به همراه 
بیمه نامه جدول ارزش بازخرید ، برگ پرداخت اقساط و یک نسخه شرایط عمومی بیمه نامه سپاس ایران به 
بیمه گذار ارایه و تمام صفحات شرایط عمومی به امضای بیمه گذار رسیده و اثر انگشت وی نیز در آخرین 
صفحه آن از بیمه گذار اخذ و ضمن تحویل شرایط عمومی مذکور به بیمه گذار، یک نسخه رونوشت صفحه 
آخر شرایط عمومی امضا شده به همراه بیمه نامه صادره ، جدول ارزش بازخرید و پیشنهاد بیمه نامه به 

منظور حفظ و نگهداری در شعبه ، باید به شعب مربوط به هر نماینده تحویل گردد.
درصورت ارایه پوشش های تکمیلی فوت بر اثر حادثه ، بیماری های خاص و سرطان یا اعمال جراحی  .١٢
مشروط به بستری در بیمارستان ، باید شرایط عمومی هر کدام از پوشش های مذکور نیز حسب مورد چاپ و 
پس از دریافت امضای بیمه گذار در تمام صفحات آن ، باید شرایط عمومی امضا شده حسب مورد تحویل 
ایشان گردیده و یک نسخه رونوشت صفحه آخر امضا شده هریک از شرایط مذکور به همراه سایر اسناد و 

مدارک صدور بیمه نامه به شعب مربوطه تحویل گردد.
رسید وصول دریافت کلیه اسناد و مدارک فوق الذکر شامل بیمه نامه ، جدول ارزش بازخرید ، برگ واریز  .١٣
اقساط ، شرایط عمومی بیمه نامه و شرایط عمومی هر یک از پوشش های تکمیلی آن نیز باید با دستخط ، 
امضا و اثر انگشت از بیمه گذار دریافت و به همراه کلیه اسناد و مدارک صدور بیمه نامه به شعب تابعه هریک 

از نمایندگان صادرکننده تحویل شود.
کارشناسان شعب و مراکز اجرایی شرکت موظف می باشند حداکثر ظرف مدت ٢ هفته از تاریخ صدور هر  .١٤
یک از بیمه نامه های زندگی سپاس ایران، براساس موارد مندرج در این دستورالعمل نسبت به کنترل 
پیشنهاد و بیمه نامه صادرشده و تکمیل بخش اظهار نظر کارشناس صدور اقدام و درصورت وجود هرگونه 
مغایرت، مراتب را به نماینده صادرکننده اعالم یا درصورت ضرورت نسبت به ابطال بیمه نامه صادر شده اقدام 

نمایند.
باتوجه به اینکه ابطال بیمه نامه زندگی سپاس ایران ظرف مدت ٣٠ روز از تاریخ صدور آن امکان پذیر می  .١٥
باشد، ضروری است نمایندگان فروش/صدور ضمن تاکید به بیمه گذاران محترم مبنی بر مطالعه بیمه نامه و 
پیوست های آن، بیمه نامه های صادره را بالفاصله پس از صدور در اختیار بیمه گذاران قرارداده و نسبت به 

اخذ رسید (موضوع بند ١٣) از آنان اقدام نمایند.
(بدیهی است درصورت ابطال بیمه نامه های دارای معاینه پزشکی اجباری ، هزینه انجام معاینات پزشکی 

دریافتی به بیمه گذاران مسترد نخواهد گردید.)
باتوجه به اینکه پرداخت اولین قسط حق بیمه (که سررسید آن معادل تاریخ شروع بیمه نامه است) شرط  .١٦
اعتبار بیمه نامه می باشد ، ضروری است حق بیمه اولین قسط بیمه نامه حداکثر ظرف مدت ٧ روز از تاریخ 
سررسید به حساب متمرکز واریز گردد. (بدیهی است درصورت عدم واریز حق بیمه قسط اول ظرف مدت 

تعیین شده ، بیمه نامه به صورت خودکار غیرفعال خواهد گردید)
مهلت پرداخت سایر اقساط حق بیمه نیز در هر سال بیمه ای حداکثر ٧ روز از تاریخ هر سررسید خواهد بود  .١٧
و درصورت واریز حق بیمه پس از مدت مذکور مطابق ماده ٢٠ آیین نامه شماره ٦٨ مصوب شورایعالی بیمه 
که اذعان می دارد : «هرگاه بیمه گذار از پرداخت هر قسط حق بیمه خودداری نماید، حق بیمه خطر 



ش ش :۱۲۶۴۱۹۱۴

١٣٩٨/٠٨/٢١ تاریخ:

٩٨/٧٢٨١٣٤ شماره:

دارد   بيمه ايران پیوست:
فوت از محل ذخیره ریاضی بیمه نامه تامین می شود و پس از آن که ذخیره ریاضی کمتر از حق 
بیمه خطر فوت گردد، بیمه نامه معلق می گردد و بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه مقرر ، 

بیمه نامه را مجددا برقرار نماید» عمل خواهد گردید.
در خاتمه مجددا تاکید می گردد رعایت تمامی مفاد این دستورالعمل توسط نمایندگان فروش / صدور و  .١٨
کارشناسان شعب و مراکز اجرایی سراسر کشور در کلیه مراحل مذاکره ، شناسایی ریسک و صدور بیمه نامه 
الزامی بوده و عدم رعایت آن از شمول موارد تخلف محسوب می گردد و حسب مورد با متخلفین مربوطه 

برخورد الزم صورت خواهد پذیرفت.
خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اعالم مراتب به کلیه شعب و مراکز تابعه و اعضای محترم شبکه فروش ، 

نظارت مستمر بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل صورت پذیرد.

  
  مدیریت بیمه های اشخاص

معاونت نظارت بر بیمه های زندگی

   

رونوشت:
جناب آقای دکتر رضایی عضو محترم هیات مدیره و سرپرست شرکت ، برای استحضار

جناب آقای مبرقعی عضو محترم هیات مدیره و راهبر شورای راهبردی بیمه های زندگی ، برای استحضار
جناب آقای زاهدنیا معاون محترم فنی ، برای استحضار

جناب آقای دکتر اناری مدیرکل محترم بیمه های اشخاص ، برای استحضار
جناب آقای اسماعیلی سرپرست محترم اداره کل حسابرسی و بازرسی ، برای استحضار

جناب آقای حقیقی پناه مدیرکل محترم هماهنگی امور استان ها و شعب ، برای استحضار
جناب آقای فتاحیانی مدیرکل محترم فناوری اطالعات و آمار ، برای استحضار 

جناب آقای روحی مدیرکل محترم امور نمایندگی ها ، برای استحضار 
جناب آقای صفری مدیرکل محترم نظارت بر بیمه های زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ، برای استحضار 

جناب آقای سادات میر مدیرکل محترم روابط عمومی و امور بین الملل برای استحضار و صدور دستور درج در پورتال داخلی


