
 بسمه تعالي 

 بيمه ایران استان تهران فني انجمن صنفي نمایندگان  فرم صورت جلسه كميته 

   :قابل توجه دبیران محترم کمیته ها 

 كميته فني      عنوان كميته:
 FH-FR-1کد فرم: 1399/ 15/07 تاریخ:

 1399010715112 شماره : 

 تاریخ جلسه آتي:                       دفتر انجمن محل برگزاری جلسه :               16ساعت:                          15/07/1399:    فعلیتاریخ جلسه  

 بررسي گزارشات ارسالي نمایندگان بيمه ایران استان تهران دستور كار جلسه :  

 قبلي و ارسال نامه  پي گيری مصوبات  پيگيری مصوبات صورت جلسه قبل:نتایج 

 مسئول پيگيری  مصوبات كميته  ردیف 
مهلت زماني اجرای  

 مصوبات 

بند     -1 خصوص  نمایندگان    1در  ارسالی  کد  گزارشات  شماره  مخالف  فنی  کمیته  -8114به 

 یمه ایران است .  هرگونه کاهش نرخ در شرکت ب 

      

رابطه با تدوین قوانین و مقررات برای بیمه گذاران جلسه ای تشکیل و نسبت به این موضوع  در     -2

 تصمیم گیری گردد 

      

می گردد یا نرخ  پیشنهاد    –  8120گزارش ارسالی نمایندگان به شماره کد    2در خصوص بند   - 3

متوقف گردد یا در سیستم  ت های خاص که در اختیار نماینده نیست و فعالیدهی بابت رشته ها

 حداکثر نرخ در سیستم منظور گردد و پس از بازدید نسبت به کاهش نرخ اقدام گردد.

      

مکاتبه با   - 1می گردد پیشنهاد  – 8118گزارش ارسالی نمایندگان به شماره کد  3در خصوص بند    - 4

گیرد و اعالم گردد که کلیه موارد و قوانین موجود در سیستم قانونی   کلیه مدیریت های بیمه ایران انجام 

در خصوص اینکه کلیه تمدیدی ها در   - 2تلقی گردد و در صورت صدور مورد پذیرش قرار گیرد و 

 کلیه رشته ها ی بیمه ای لغو گردد تا باعث بروز مشکالت آتی نگردد.  

        

بند    - 5 خصوص  نمایندگان    5در  ارسالی  شگزارش  کد  به  های    -8116ماره  بیمه  مدیریت  با 

و پرداخت اشخاص مکاتبه گردد و مشکل پرداخت بیمه های مسافران خارج از کشور حل گردد  

 م گیرد  ها همانند سایر رشته ها انجا 

      

       

    

  

 

  

 ردیف 

 
 امضا اسامي غایبين  امضا سمت اسامي حاضرین 

 

1 - 

 د قبادی  جوا    مجتبی تقی پور غربی 

 

 

 

2 - 

 

        فرهاد امیریان

3- 

 

      الهام عنایت 

4- 

 

      پروین زاهدی 

      علیرضا نوری اعتماد - 5

6 - 

 

      رامین جهانگیر 

      

      

 


