بسمه تعالي
شماره59/111/16881:

رئیس کل

تاریخ1959/10/11 :
پیوست :دارد

مدیران عامل محترم شرکتهاي سهامي بیمه ایران/آسیا/البرز/دانا/معلم /پارسمیان/
کارآفرین/رازي/توسعه/سینا/ملت/دي/سامان/نوین/پاسارگاد/ممیهن/حماف /امیمد/
ایران معین/اتکایي ایرانیان/اتکایي امین/کوثر/مما/متقابمل کمی

/آرممان/آسمماري/

متقابل اطمینان متحد قش /تعاون/سرمد/تجارت نو

با سالم؛
بددن وسدده «آ دده نامدد ادد ا  ،57/2مك ددآ آ دده نامدد ظیمددهو مدد
ن ا یددن ب به دد » كدد
ظص ب سهن ست

 3137/31/13ادد

س دد مدد

عددا ب به دد بدد

ک صفح په ست سهت سر ء بالغ مب ر .

ص37/30/30-

رونوشت:


اعضاي محترم شورايعالي بیمه براي استحضار



اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوري براي استحضار



جناب آقاي دکتر مظفر معاون محترم نظارت مجلس شوراي اسالمي براي استحضار



دبیرکل محترم سندیکاي بیمهگران ایران براي اطالع



جناب آقاي خسروشاهي قائ مقام محترم براي اطالع



معاونین و اعضاي محترم هیئت عامل بیمه مرکزي ج.ا .ایران براي اطالع و اقدام الزم



مدیران کل محترم حوزه ریاست کل براي اطالع



مدیرکل محترم روابط عمومي و امور بینالملل براي اطالع و درج در بخ

مصوبات شورايعمالي بیممه در سمایت بیممه

مرکزي ج.ا .ایران

تهران– خیابان آفریقا– نبش خیابان مریم  -شماره  –2برج بیمه  -کد پستی  –1176677111صندوق پستی 11318-8855
تلفن 27881222 :نمابر22287211 :
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ﻤﺎره ٧٥/٢
ا ﻮر ﻤﺎ ﻨﺪ ﯽ ﻪ

ﺷــﻮرايﻋــﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤــﻪ در اﺟــﺮاي ﻣــﺎده  17ﻗــﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳــﯿﺲ ﺑﯿﻤــﻪ ﻣﺮﮐــﺰي اﯾــﺮان و ﺑﯿﻤــﻪﮔــﺮي ،در
ﺟﻠﺴــﻪ ﻣــﻮرخ  1395/03/31آﯾــﯿﻦﻧﺎﻣــﻪ ﺗﻨﻈــﯿﻢ اﻣــﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤــﻪ )آﯾــﯿﻦﻧﺎﻣــﻪ ﺷــﻤﺎره  (75را
ﺑــﻪ ﺷــﺮح زﯾــﺮ اﺻــﻼح و ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان "آﯾــﯿﻦﻧﺎﻣــﻪ ﺷــﻤﺎره  "75/2و ﻣﮑﻤــﻞ آﯾــﯿﻦﻧﺎﻣــﻪ ﻣــﺬﮐﻮر
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد:
 -1در ﺗﺒﺼﺮه  1ﻣﺎده  1ﻋﺒﺎرت "رﺗﺒﻪ" ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت "درﺟﻪﺑﻨﺪي" اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد.
 -2ﺗﺒﺼﺮه  2ﻣﺎده  1ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:
ﺗﺒﺼﺮه  -2درﺟﻪﺑﻨﺪي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -3ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  8ﻣﺎده  12ﺗﺒﺼﺮهاي ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
ﺗﺒﺼﺮه -ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن دﺳﺘﻪ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣـﻪ
ﻧﺪارﻧﺪ ،از ﺷﺮط ﺗﺎﻣﯿﻦ دﻓﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻌﺎف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -4در ﻣﺎده  24ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرت "ﭘﺲ از ﻟﻐـﻮ ﭘﺮواﻧـﻪ" ﻋﺒـﺎرت "ﺑـﺮاي ﻣـﺪﺗﯽ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﻣﺮاﺟـﻊ
ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ" اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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