بسمه تعالي
شماره59/022/09652:

رئیس کل

تاریخ0259/29/02 :
پیوست :دارد

مدیران عامل محترم شرکتهاي سهامي بیمه ایران/آسیا/البرز/دانا/معلم /پارسمیان/
کارآفرین/رازي /سینا/ملت/دي/سامان/نوین/پاسارگاد/میهن/حافظ/امید /ایران معین/
اتکایي ایرانیان /اتکایي امین/کوثر/ما/متقابل کیش/آرمان/آسماري /متقابل اطمینمان
متحد قش /تعاون/سرمد /تجارت نو

با سالم؛

بدينوسيله «آییننامه شماره  ،66/0مکممل آیمینناممه بیممههماي زنمدگي و
مستمري» كه در جلسه مورخ  5030/30/30شوراي عالي بيمه به تصووي

رسويدا اسور در

يک صفحه پيوسر جهر اجراء ابالغ ميگردد.

رونوشت:
 اعضاي محترم شورايعالي بیمه براي استحضار


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

 دبیرکل محترم سندیکاي بیمهگران ایران براي اطالع


معاونت محترم بیمههاي اتکایي و امور بینالملل براي اطالع و اقدام الزم



معاونت محترم توسعه مدیریت ،منابع و امور مجلس براي اطالع و اقدام الزم



معاونت محترم طرح و توسعه براي اطالع و اقدام الزم



معاونت محترم نظارت براي اطالع و اقدام الزم



مدیران کل محترم حوزه ریاست کل جهت اطالع



اداره کل محترم روابط عمومي براي اطالع و درج در بخش مصوبات شورايعالي بیمه در سایت بیمه مرکزي ج.ا .ایران

 دبیرخانه شوراي عالي بیمه
 اداره دبیرخانه

تهران– خیابان آفریقا– نبش خیابان مریم  -شماره  –2برج بیمه  -کد پستی  –1176677111صندوق پستی 11318-8855
تلفن 27881222 :نمابر22287211 :

E-mail:Secretariat@centinsur.ir

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

آ

ﻮرای ﻋﺎ ﯽ ﻪ

ﻣ ﻤﻞ آ

ﻤﺎره ٦٨/٢
ﻪ ی زﺪ ﯽ و ی

ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ در اﺟﺮاي ﺑﻨﺪ  5ﻣﺎده  17ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي اﯾـﺮان و ﺑﯿﻤـﻪﮔـﺮي در ﺟﻠﺴـﻪ
ﻣﻮرخ  1395/05/03ﻣﮑﻤﻞ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺴﺘﻤﺮي را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد:

آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 68/2
ﻣﮑﻤﻞ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺴﺘﻤﺮي
اﻟﻒ -ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻨﺪ "ب" ﻣﺎده  3آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  68ﻣﯽﺷﻮد:
»ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻓﻨﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب:

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻓﻨﯽ ﺑﺮاي دو ﺳﺎل اول ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻧﺰده درﺻﺪ ،ﺑﺮاي دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
ﺳﯿﺰده درﺻﺪ و ﺑﺮاي دوره ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اول آن ده درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ
ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب ﺑﻮده و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده
ﻣﯽﺷﻮد«.
اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ  1395/06/01ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﺪ "اﻟﻒ" آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره
 68/1ﻟﻐﻮ ﻣﯽﮔﺮدد.
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