باسمه تعالي
شرايط اعطاي نماينذگي در شركت بيمه ما
الف :شرايط اعطاي نماينذگي به اشخاص حقيقي
شخض حويوي هتوبضي اخذ پزٍاًِ ًوبيٌذگي ثبيذ داراي شزايظ سيز ثبشذ :
 تبثؼيت دٍلت جوَْري اسالهي ايزاى
 اػتوبد ثِ اسالم ٍيب يٌي اس اديبى رسوي ًشَر
 ػذم اػتيبد ثِ هَاد هخذر
 ػذم حجز
ً ذاشتي سَء پيشيٌِ ًيلزي ٍ ّن چٌيي ًذاشتي سبثوِ هحٌَهيت ثِ جزائن ًبم ثزدُ
شذُ در هبدُ  64هبًَى تبسيس ثيوِ هزًشي ٍ ثيوِ گزي
 داشتي گَاّي پبيبى خذهت ٍظيلِ ػوَهي يب هؼبكيت دائن (ثزاي آهبيبى)
 داشتي حذاهل هذرى ًبرشٌبسي در رشتِ ثيوِ (ٍيب سبيز رشتِ ّب ثبگز ايش ثيوِ) ثذٍى
ًيبس ثِ داشتي سبثوِ ًبر ثيوِ اي يب حذاهل هذرى ًبرشٌبسي در رشتِ ّبي هزتجظ
(شبهل اهتظبد اهَر هبلي حسبثذاري آهبر هذيزيت ٍحوَم

) ثب يي سبل سبثوِ ًبر

ثيوِ اي كٌي ٍ تخظظي يب حذاهل هذرى ًبرشٌبسي در سبيز رشتِ ّب ثب دٍ سبل
سبثوِ ًبر كٌي ٍ تخظظي
تجظزُ :اػغبي پزٍاًِ ًوبيٌذگي ثِ هتوبضيبى داراي هذرى تحظيلي ديپلن ٍ يب
كَم ديپلن ثب دا شتي حذاهل سِ سبل ًبر ثيوِ اي كٌي ٍ

تخظظي هٌَط ثِ

هَاكوت ًتجي هذيزػبهل شزًت ثيوِ خَاّذ ثَد .
 هتوبضيبى كبهذ سبثوِ ًبر ثبيذ دٍرُ آهَسشي هَضَع تجظزُ  1ثٌذ ح آييٌبهِ تٌظين اهَر
ًوبيٌذگي ثيوِ هجٌي ثز گذراًذى حذاهل  120سبػت عجن دستَرالؼول اثالؿي دٍرُ
ّبي آهَسشي هتوبضيبى ًوبيٌذگي را گذراًذُ ٍ گَاّي ًبهِ هجَلي ارائِ ًوبيٌذ .
 گذراًذى دٍرُ ًبر آهَسي حذاهل ثِ هذت دٍ ّلتِ تحت ًظز شؼجِ هحل ّوٌبري

 ػذم اشتـبل ثِ هشبؿل ديگز اػن اس دٍلتي

خظَطي ٍ ًْبد ّبي ػوَهي ؿيز دٍلتي

ًيزٍ ّبي ًظبهي اًتظبهي ٍ ًليِ دستگبُ ّبيي ًِ ثِ ًحَي اس ثَدجِ ػوَهي استلبدُ
هي ًٌٌذ.
 هَكويت در هظبحجِ تخظظي ًويتِ اهَر ًوبيٌذگبى
 تسلين سلتِ ثِ هجلؾ  500هيليَى ريبل ثب ظْز ًَيسي دٍ ًلز ضبهي هؼتجز ( ًبرهٌذ يب
ًبست داراي پزٍاًِ ًست هؼتجز)
 داشتي دكتز ًبر اختظبطي ( هبلٌيت ٍيب اجبرُ ) ثِ هتزاصحذاهل  20هتز ثزاي دكبتز
تجبري ٍ حذاهل  35هتز يزاي دكبتز اداري
 تَاىايي جذة پزتلَي هَرد ًظز شزًت
 هَكويت در آسهَى ثيوِ هزًشي

ب :شرايط اعطاي نماينذگي به اشخاص حقوقي
اعطاي نماينذگي به اشخاص حقوقي منوط به احراز شرايط زير مي باشذ:
 تشٌيل ٍ ثجت در هبلت شزًت سْبهي خبص يب شزًت تغاًٍي هتؼبرف .
 تْيِ اسبسٌبهِ عجن ًوًَِ اثالؿي ثيوِ هزًشي ج .ا  .ايزاى.
 هَضَع كؼبليت ًوبيٌذُ حوَهي ثِ عَر اًحظبري ًوبيٌذگي ثيوِ ثبشذ .
 تؼذاد اػضبي ّيبت هذيزُ حذاهل سِ ًلز ثبشٌذ.
 داشتي حذاهل يي هيليبرد ريبل سزهبيِ اٍليِ.
 ارائِ گَاّي ًبهِ ثبًي حبًي اس تبديِ هسوت ًوذي سزهبيِ حذاهل ثِ هيشاى  50درطذ
ًل سزهبيِ ًوبيٌذُ حوَهي.
 ارائِ طَرت ًبهل اسبهي سْبهذاراى هذيزاى ٍ هيشاى سْن ّزيي اس آًْب .
 ارائِ گَاّي ػذم سَء پيشيٌِ ًيلزي ٍ ّوچ ًيي ًذاشتي سبثوِ هحٌَهيت ثِ جزائن ًبم
ثزدُ شذُ در هبدُ  64هبًَى تبسيس ثيوْوزًشي ٍ ثيوِ گزي .
 هذيز ػبهل ٍ حذاهل يي ػضَ ثيوِ اي ّيبت هذيزُ ثبيذ داراي شزايظ سيز ثبشٌذ:

**داشتي حذاهل هذرى ًبرشٌبسي در رشتِ ثيوـِ (ٍ يب سبيز رشتِ ّب ثب گزايش ثيوِ )
ثذٍى ًيبس ثِ داشت ى سبثوِ ًبر ثيوِ اي ،يب حذاهل هذرى ًبرشٌبسي در رشتِ

ّبي

هزتجظ (شبهل اهتظبد ،اهَر هبلي ،حسبثذاري ،آهبر ،هذيزيت ٍ حوَم ) ثب يي سبل سبثوِ
ًبر ثيوِ اي كٌي ٍ تخظظي ،يب حذاهل هذرى ًبرشٌبسي در سبيز رشتِ ّب ثب دٍ سبل
سبثوِ ًبر ثيوِاي كٌي ٍ تخظظي ،يب حذاهل هذرى ديپلن ثب سِ سبل سبثوِ ًبر ثيوِ اي
كٌي ٍ تخظظي.
 ارائِ طَرت جلسبت هجوغ ػوَهي هَسس ٍ ّيبت هذيزُ
 ارائِ اظْبر ًبهِ ثجت ًوبيٌذگي حوَهي ٍ تبييذيِ آى
 تبصره -۱سْبهذاراى ًوبيٌذگي حوَهي ثبيذ طزكبً اشخبص حويوي ثبشٌذ ٍ هٌللٌذ
هجلؾ تؼْذي سزهبيِ خَد را حذاًثز ظزف هذت دٍ سبل تأديِ ًوبيٌذ.
 تبصره -۲هشبرًت اشخبص حوَهي در سْبم ًوبيٌذگي حوَهي ثيوِ ،پس اس تبييذ
ثيوِ هزًشي ج.ا.ايزاى اهٌبى پذيز خَاّذ ثَد.
 تبصره -۳هذيزػبهل ،اػضبي ّيئت هذيزُ ٍ ًبرًٌبى شبؿل شزًت ّبي ثيوِ ٍ ثيوِ
هزًشي ج .ا.ايزاى ٍ هؤسسبت ٍاثستِ ثِ آًْب

(اػن اس رسوي ،پين اًي ،هزاردادي ٍ

سبػتي)ً ،برگشاراى (دالالى رسوي ) ثيوًِ ،وبيٌذگبى ثيوِ ٍ ارسيبثبى خسبرت ثيوِ اي
ٍ ًبرًٌبى ّز يي اس آًْب ًوي تَاًٌذ در ًوبيٌذگي حوَهي ثيوِ سوت ٍ يب سْن داشتِ
ثبشٌذ.
 ثجت ًوبيٌذگي حوَهي ٍ ّزگًَِ تـييزات ثؼذي اس جولِ تـييز در هلبد اسبسٌبهِ،
هيشاى سزهبيِ ،تزًيت سْبهذاراى ،هذيزػبهل ٍ اػضبي ّيئت هذيزٓ آى ،هًََل ثِ
رػبيت هوزرات ايي آييي ًبهِ ،اػالم شزًت ثيوِ عزف هزارداد ٍ هَاكوت ثيوِ هزًشي
ج.ا.ايزاى است.
ً وبيٌذُ حوَهي هَظق است تزاسًبهِ ٍ حسبة سَد ٍ سيبى خَد را عجن كزم ًوًَِ اي ًِ
ثيوِ هزًشي ج .ا.ايزاًتْيِ ٍ ثِ شزًت ّبي ثيوِ اثالؽ هي ًوبيذ ،تٌظين ًٌذ ٍ پس اس

تظَيت در هجوغ ػوَهي سْبهذاراى خَدً ،سخِ اي اس آى را ثزاي ثزرسي ٍ تبئيذ ثِ
شزًت ثيوِ عزف هزارداد ارسبل ًوبيذ.
 تبصره -۱شزًت ثيوِ هَظق است حذاًثز تب پبيبى هزداد ّز سبل ،تزاسًبهِ ٍ حسبة
سَد ٍ سيبى ّز يي اس ًوبيٌذگبى حوَهي خَد را ثِ ثيوِ هزًشي ج .ا.ايزاى ارسبل ًٌذ.
 تبصره ً-۲وبيٌذُ حوَهي هَظق است در ّز سبل هبلي حذاهل
سبالًِ خَد را تب سوق سزهبيِ ثِ

 10درطذ اس سَد

ػٌَاى اًذٍختِ سزهبيِ اي در حسبة ّبي خَد

هٌظَر ًوبيذ.
ً وبيٌذُ حويوي ٍ هذيز ػبهل ،اػضبي ّيئت هذيزُ ،هسئَل شؼجِ ٍ سْبهذاراى
ًوبيٌذگي حوَهي ًوي تَاًٌذ در ٍسارتخبًِ ّب ،هؤسسبت ،شزًت ّبي دٍلتي ٍ ؿيزدٍلتي،
ًْبدّبي ػوَهي ؿيز دٍلتيً ،يزٍّبي ًظبهي ٍ اًتظبهي ٍ ًليِ

دستگبُّبيي ًِ ثِ

ًحَي اس ثَدجِ ػوَهي استلبدُ هي ًوبيٌذ شبؿل (اػن اس رسوي ،پيوبًي ،هزاردادي ٍ
سبػتي) ثبشٌذ يب ثِ ػٌَاى ًوبيٌذُ شزًت ثيوِ ديگز يب ًبرگشار ثيوِ كؼبليت ًٌٌذ

.

ػالٍُ ثز ايي ،اشخبص هذًَر ًوي تَاًٌذ در سبيز ًوبيٌذگي ّبي حوَهي يب ًبرگشاري ّبي
حوَهي ثيوِ شبؿل ثَدُ ٍ يب سوت ٍ سْن داشتِ ثبشٌذ .
تبصره -هذيز ػبهل ٍ اػضبي ّيئت هذيزُ ٍ ًبرًٌبى شبؿل

(اػن اس رسوي،

پيوبًي ،هزاردادي ٍ سبػتي ) شزًتّبي ثيوِ ٍ ثيوِ هزًشي ج .ا.ايزاى ًويتَاًٌذ
ثِ ػٌَاى ًوبيٌذُ حويوي كؼبليت ًوبيٌذ ٍ يب در ًوبيٌذگي ّبي حوَهي ،سوت يب
سّن داشتِ ثبشٌذ.
 شزًت ثيوِ هي تَاًذ ثز اسبس ضَاثظ اثالؿي ثيوِ هزًشي ج

.ا.ايزاى ثِ ًوبيٌذگي

حوَهي خَد اجبسُ تأسيس شؼجِ ثذّذ هشزٍط ثز آًٌِ هسئَل شؼجِ حبئش شزايظ
ًوبيٌذُ حويوي ثبشذ.
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