بسمه تعالي

ضوابط اجرايي ماده  02آييننامه شماره 02/5
الف-بيمههاي اتكايي قبولي از داخل
 -1هَسسات تيوِ هستمين تشاي دسيافت "هجَص لثَلي اتىايي اص داخل" تايذ ٍاجذ ششايظ صيش تاشٌذ :
 -1-1داسا تَدى حذالل سِ ًفش وادس فٌي هتخظض ٍ هجشب دس اهَس اتىايي دس تييي واسوٌياى خيَد ويِ
طالحيت تخظظي آًاى تِ تائيذ تيوِ هشوضي سسيذُ تاشذ.
 -1-2داشتي حذالل سشهايِ پشداخت شذُ ،دٍ ّضاس هيلياسد سيال ٍ اسائِ تعْذ ّياتهذيشُ هثٌي تش ايٌىيِ
تا پاياى سال  ،1394سشهايِ پشداخت شذُ هَسسِ تيوِ تشاساس هظَتِ ّيات ٍصيشاى تيِ  4000هيليياسد
سيال خَاّذ سسيذ.
ً -1-3سثت تَاًگشي هالي هَسسِ تيوِ تش اساس ضَاتظ آيييًاهِ ًحَُ هحاسيثِ ٍ ًاياست تيش تيَاًگشي
هالي هَسسات تيوِ (آيييًاهِ شواسُ ٍ )69تش هثٌاي آخشيي طَستّاي هالي هظَب حذالل  200دسطيذ
تاشذ.
-1-4دس اختياس داشتي ًشم افضاسّاي الصم جْت وٌتشل تجوع خغش ٍفك تثظيشُ تٌيذ  4تخي الي اييي
ضَاتظ.
 -2لثَلي اتىائي طشفاً اص تيوًِاهِّاي طادسُ تَسظ سايش هؤسسات تيويِ هسيتمين داخليي (اعين اص دٍلتيي،
غيشدٍلتي ٍ يا ثثت شذُ دس هٌاعك آصاد) هجاص تَدُ ٍ لثَلي اص ٍاگزاسيّاي هجذد آًياى )(Retrocession
هجاص ًويتاشذ.
 -3هؤسسات تيوِ هَضَع ايي آئييًاهِ طشفاً دس سشتِّايي هيتَاًٌذ لثَلي اتىائي اًجيام دٌّيذ ويِ هجيَص
فعاليت عوليات تيوِ هستمين دس آى سشتِّا سا اص تيوِ هشوضي جوَْسي اسالهي ايشاى دسيافت وشدُ تاشٌذ.
تبصره :لثَلي اتىايي دس تيوِّاي اعتثاسي ٍ اًَاع تيوِّاي هختلظ عوش ٍ پساًذاص هجاص ًويتاشذ.
 -4حذاوثش هيضاى هجاص ًگْذاسي خالض ( )Net Retentionدس عوليات لثَلي اتىايي اص داخيل ،تيِ شيش
صيش هيتاشذ:
 -4-1لشاسدادّياي ًسيثي ) ٍ (Proportionalغيشًسيثي ) : (Non Proportionalحيذاوثش هييضاى
ًگْذاسي خالض دس ّش لشاسداد هعادل دٍ دسطذ ظشفيت هجاص ًگْذاسي سيسه هَسسِ تيوِ وِ تِ هَجة
آيييًاهِ شواسُ  55/1تعييي هيشَد.
 -4-2لثَليّاي اختياسي ) :(Facultativeحذاوثش هجوَع تعْذات هَسسِ تيوِ (ًگْذاسي خيالض) دس
يه تيوًِاهِ /سيسهً ،ثايذ اص  50دسطذ ظشفيت هجاص ًگْيذاسي سيسيه هَسسيِ تيويِ ويِ تيِ هَجية
آيييًاهِ شواسُ  55/1تعييي هيشَد ،تجاٍص ًوايذ.
تبصره  :حذاوثش هجوَع تعْذات هَسسِ تيوِ دس وليِ لشاسدادّياي ًسيثي ،غييش ًسيثي ٍ اختيياسي دس ّيش
تيوًِاهِ /سيسه ًثايذ اص ظشفيت هجاص ًگْذاسي سيسه هَسسِ تيوِ وِ تِ هَجية آييييًاهيِ شيواسُ 55/1
تعييي هيشَد ،تجاٍص ًوايذ.
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هؤسسِ تيوِ هَضيَع اييي ضيَاتظ
 -5حييذاوثش هجوييَع تعْييذات
دسخظَص خغشات فاجعِآهيض دس ّش يه اص هٌاعك هٌذسج دس پيَست ايي ضَاتظ ًثايذ اص  2/5تشاتيش ظشفييت
هجاص ًگْذاسي سيسه هَسسِ تيوِ وِ تِ هَجة آيييًاهِ شواسُ  55/1تعييي هيشَد ،تجاٍص ًوايذ.
ب -بيمههاي اتكايي اختياري قبولي از خارج
 -1هَسسات تيوِ هستمين تشاي دسيافت "هجَص لثَلي اتىايي اص خياسج" تاييذ عيالٍُ تيش داسا تيَدى شيشايظ
هٌذسج دس تٌذّاي  1-1الي  1-3تٌذ يه تخ ال ايي ضَاتظٍ ،اجذ ششايظ صيش ًيض تاشٌذ:
 -1-1داسا تَدى حذالل يه ًفشواسشٌاس هتخظيض ٍ هجيشب دس اهيَس اتىيايي لثيَلي اص خياسج دس تييي
واسوٌاى خَد وِ طالحيت تخظظي ٍي تِ تائيذ تيوِ هشوضي سسيذُ تاشذ.
 -1-2تشًاهِ عولياتي شاهل تاصاسّاي ّذف ،جذٍل ظشفيتّاي لثَلي اختياسي اص سشتِّاي هختل تيوِ،
پي تيٌي حكتيوِ تخويٌي اص ّش هٌغمِ ٍ استشاتژي ششوت دس لثَلي اتىايي سا تِ تيوِ هشوضي جوَْسي
اسالهي ايشاى اسائِ ًوايٌذ.
 -1-3دس اختياس داشتي ًشمافضاس الصم جْت اًجام عوليات لثَلي اتىايي اص خاسج.
 -2هؤسسات تيوِاي هَضيَع اييي تخي  ،طيشفاً هجياص تيِ لثيَلي اتىيايي اص خياسج تيِ طيَست اختيياسي
) (Facultativeهيتاشٌذ.
 -3ساّثش اتىايي سيسهّاي پزيشفتِ شذُ تايذ حذالل داساي ستثِ  Aاص هَسسِ ستثِتٌذي  S&Pييا هعيادل
آى اص سايش هَسسات ستثِتٌذي هعتثش تييالولليي هاًٌيذ  MOODY’S ٍ Fitch ،A.M.BESTتاشيذ ٍ
سْن هؤسسِ تيوِ ًثايذ تي اص سْن ساّثش اتىايي تاشذ.
 -4واسگضاس اتىايي ٍاگزاسًذُ تايذ هعتثش تاشذ.
 -5حذاوثش هيضاى هجاص لثَلي اص خاسج هؤسسات تيوِ ،دس ييه تيويِ ًاهيِ/سيسيهً ،ثاييذ اص  12/5دسطيذ
ظشفيت هجاص ًگْذاسي سيسه هَسسِ تيوِ وِ تِ هَجة آيييًاهيِ شيواسُ  55/1تعيييي هييشيَد ،تجياٍص
ًوايذ.حذاوثش هجوَع تعْذات هَسسِ تيوِ هَضَع ايي تخ دس خظَص خغشات فاجعِآهيض دس ّيش وشيَس
ًثايذ اص  25دسطذ ظشفيت هجاص ًگْذاسي سيسه هَسسِ تيوِ وِ تِ هَجة آيييًاهيِ شيواسُ  55/1تعيييي
هيشَد ،تجاٍص ًوايذ.
 -6هؤسسات تيوِ هَضَع ايي تخ  ،اجاصُ ٍاگزاسي هجذد اختياسي سيسهّاي لثَل شذُ سا ًذاسًذ.
 -7لثَل سْن اص تيوًِاهِ ّاي طادسُ هؤسسات تيوِ ايشاًي اص عشيك واسگضاساى تيوِ اتىايي خاسجي هوٌيَع
است.
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ج -ساير مقررات:
ّ -1ش يه اص هجَصّاي لثَلي اتىايي اص داخل ٍ يا لثَلي اختياسي اص خاسج ،هٌَط تِ استوشاس ششايظ هٌيذسج
دس ايي ضَاتظ تشاي هذت يىسال اص تاسيخ طذٍس اعتثاس داسد.
 -2هَسسِ تيوِ تشاي توذيذ هجَص لثَلي اتىايي ،تايذ حذالل يههاُ لثل اص پاياى هْلت اعتثياس ّيش ييه اص
هجَصّاي هزوَس ،دسخَاست توذيذ آى سا ّوشاُ تا هذاسن الصم تِ تيوِ هشوضي جوَْسي اسالهي ايشاى اسسال
ًوايذ .دسطَست عذم اسسال دسخَاست توذيذ هجَص هزوَس دس هْلت صهاًي فَق ،هَسسِ تيوِ پس اص اًمضاي
هذت اعتثاس هجَص ،هجاص تِ لثَلي اتىايي ًخَاّذ تَد.
 -3هَسسات تيوِ هستمين جذيذالتاسيس  5سال پس اص ششٍع فعاليت هيتَاًٌذ ًسثت تيِ دسخَاسيت ّيش
يه اص هجَصّاي هزوَس الذام ًوايٌذ.
 -4هؤسسات تيوِ هَضَع ايي ضَاتظ هَظفٌذ ،حسابّاي هشتَط تِ عولييات لثيَلي اتىيايي سا تيِ طيَست
جذاگاًِ دس طَستّاي هالي خَد هٌعىس ًوايٌذ ٍ اعالعات واهل عوليات اتىيايي لثيَلي خيَد سا اص عشييك
ساهاًِ ًااست ٍ ّذايت الىتشًٍيىي تيوِ (سٌْاب) ،تِ تيوِ هشوضي جوَْسي اسالهي ايشاى اسسال ًوايٌذ.
 -5دس طَستي وِ حسة اعالم تيوِ هشوضيً ،سثت تَاًگشي هالي هَسسِ تيوِ تِ صيش  200دسطذ تٌضل ياتذ،
هجَص لثَلي اتىايي هَسسِ تيوِ تعليك شذُ ٍ هَسسِ پس اص تعليك هجاص تِ لثَلي اتىايي ًوييتاشيذ .سفيع
تعليك هجَص لثَلي اتىايي هٌَط تِ اخز تاييذيِ وتثي اص تيوِ هشوضي جوَْسي اسالهي ايشاى است.
 -6چٌاًچِ هَسسِ تيوِ اي ّش يه اص هفاد هٌذسج دس ايي ضَاتظ سا سعايت ًىٌيذ ،تيويِ هشويضي جوْيَسي
اسالهي ايشاى هي تَاًذ هجَص لثَلي اتىايي آى هؤسسِ سا لغَ ًوايذ ٍ يا اص واسشٌاساى اتىيايي تايييذ شيذُ آى
ششوت سلة طالحيت ًوايذ.
 -7طٌذٍقّا ٍ ظشفيتّاي هشتشن وِ تَسظ تيوِ هشوضي جوَْسي اسالهي ايشاى تشىيل ٍ اداسُ هيگشدد
ٍ تا تشخيض تيوِ هشوضي ًسثت تِ اًتخاب سيسه /لشاسداد الذام هيشَد هشوَل هفاد ايي ضيَاتظ ًشيذُ ٍ
تاتع ششايظ خاص خَد وِ تَسظ تيوِ هشوضي تعييي هيگشدد ،خَاّذ تَد.
 -8ايي ضَاتظ اص تاسيخ اتالغ ،جايگضيي ضَاتظ پيَست تخ ًاهيِ شيواسُ  91/53575هيَس 1391/12/12
تيوِ هشوضي جوَْسي اسالهي ايشاى هيگشدد.
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 22آييننامه شماره 42/5

پيوست ضوابط اجرايي ماده
ال ايي ضَاتظ ،عثاستٌذ اص:

هٌاعك هَسد اشاسُ دس تٌذ  5تخ
 .1تْشاى تضسي
 .2استاى تْشاى (تِ غيش اص تْشاى تضسي)
 .3استاى الثشص
 .4استاى گيالى
 .5استاى هاصًذاى
 .6استاى خشاساى شوالي
 .7شْش هشْذ
 .8استاى خشاساى سضَي تِ غيش اص شْش هشْذ
 .9استاى خشاساى جٌَتي
 .10شْش طٌعتي لضٍيي
 .11استاى لضٍيي تِ غيش اص شْش طٌعتي لضٍيي
 .12استاى وشهاى
 .13شْش تثشيض
 .14استاى آرستايجاىششلي تِ غيش اص شْش تثشيض
 . .15استاى آرستايجاىغشتي
 .16شْش اطفْاى
 .17استاى اطفْاى تِ غيش اص شْش اطفْاى
 .18استاى يضد
 .19استاى هشوضي تِ غيش اص شْش طٌعتي اسان
 .20شْش طٌعتي اسان
 .21استاى فاسس
 .22استاى خَصستاى
 .23استاى صًجاى
 .24استاى وشهاًشاُ
 .25استاى گلستاى
 .26استاى ّشهضگاى
 .27استاى سوٌاى
 .28استاى اسدتيل
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 .29استاى ّوذاى
 .30استاى لشستاى
 .31استاى سيستاى ٍ تلَچستاى
 .32استاى تَشْش
 .33استاى وشدستاى
 .34استاى لن
 .35استاى ايالم
 .36استاى وْىيلَيِ ٍ تَيشاحوذ
 .37استاى چْاس هحال ٍ تختياسي
ّ .38ش يه اص هٌاعك آصاد تجاسي – طٌعتي ٍ هٌاعك ٍيژُ التظادي ٍ شْشّاي طٌعتي
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