شزايط و نحوه اعطاي پزوانه نماينذگي فعالیت بیمه (حقیقي)
دس اجشاي هفبد هبدُ  3آئيي ًبهِ ضوبسُ  75تٌظين اهَس ًوبيٌذگي ثيوِ هػَة هَسخ  1391/06/06ضَساي عبلي ثيوِ وِ ضشوت
ثيوِ سا هَظف هي ًوبيذ ضشايظ اعغبي ًوبيٌذگي ثيوِ سا اص عشق همتضي ثِ ٍيژُ دسج دس پبيگبُ ايٌتشًتي خَد ثِ اعالع عوَم
ثشسبًذ ثِ ايي ٍسيلِ ضشايظ ٍ ًحَُ اعغبي پشٍاًِ ًوبيٌذگي ثيوِ (حميمي) دس ضشوت ثيوِ الجشص (سْبهي عبم ) ثِ ضشح صيش
اعالم هي ضَد:
 -1شخص حقیقي متقاضي دريافت پزوانه نماينذگي بیمه بايذ واجذ شزايط به شزح سيز باشذ:

الف) تبثعيت دٍلت جوَْسي اسالهي ايشاى( .اص عشيك ضٌبسٌبهِ ٍ وبست هلي)
ة) اعتمبد ثِ ديي اسالم ٍ يب يىي اص اديبى سسوي وطَس( .خَد اظْبسي)
ح) عذم حجش( .اص عشيك هػبحجِ حضَسي )
ت) عذم اعتيبد ثِ هَادهخذس( .دسيبفت گَاّي اص آصهبيطگبُ)
ث) ًذاضتي سَءپيطيٌِ ويفشي ٍ ّن چٌيي ًذاضتي سبثمِ هحىَهيت ثِ جشائن ًبهجشدُ ضذُ دس هبدُ  64لبًَى تبسيس ثيوِ
هشوضي جوَْسي اسالهي ايشاى ٍ ثيوِ گشي( .دسيبفت گَاّي اص دادسشا)
ج) داضتي گَاّي پبيبى خذهت ٍظيفِ عوَهي ٍ يب هعبفيت دائن (ثشاي آلبيبى)( .تػَيش گَاّي پبيبى خذهت ٍ يب هعبفيت
دائن)
چ) داضتي گَاّي سبثمِ وبس ثيوِ اي تبييذ ضذُ هغبثك ثب جذٍل ثِ ضشح صيش:

هذسن وبسضٌبسي دس سضتِ ثيوِ ٍ
يب سبيش سضتِّب ثب گشايصثيوِ
داضتي سبثمِ وبس ثيوِ اي فٌي ٍ تخػػي دس ًوبيٌذگي ّبي
ثيوِ (ثب تبئيذ هذيشيت اهَس ًوبيٌذگبى ضشوت ثيوِ هشثَعِ )،
يب وبسگضاسي ثيوِ (ثب تبييذ ثيوِ هشوضي جوَْسي اسالهي
ايشاى) ،ضشوت ّبي ثيوِ ٍ يب ثيوِ هشوضي جوَْسي اسالهي
ايشاى.

ثذٍى ًيبص ثِ سبثمِ وبس

حذالل هذسن وبسضٌبسي دس
سضتِ هشتجظ (ضبهل التػبد،

يه سبل سبثمِ وبس

اهَسهبلي ،حسبثذاسي ،آهبس،

ثيوِ اي فٌي ٍ تخػػي

هذيشيت ٍ حمَق)
حذالل هذسن وبسضٌبسي دس سبيش

دٍ سبل سبثمِ وبس

سضتِ ّب

ثيوِ اي فٌي ٍ تخػػي

حذالل هذسن ديپلن

سِ سبل سبثمِ وبس
ثيوِ اي فٌي ٍ تخػػي

ح) هتمبضيبى ًوبيٌذگي ثيوِ فبلذ سبثمِ وبس ثبيذ دٍسُ آهَصضي هشثَط سا حذالل ثِ هذت
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اثالغي ثيوِ هشوضي جوَْسي اسالهي ايشاى دس ضشوت ثيوِ ٍ يب هَسسبت آهَصضي هَسد تبييذ ثيوِ هشوضي

جوَْسي

اسالهي ايشاى گزساًذُ ٍ گَاّيٌبهِ لجَلي سا اسائِ ًوبيٌذ.
خ) داضتي گَاّي ًبهِ سايبًِ اي (ضبهل هْبست ّبي )INTERNET ٍ EXCEL ،WORD
د) عذم اضتغبل ثِ هطبغل ديگش اعن اص دٍلتي ٍ خػَغي (ٌّگبم ضشٍع ثِ وبس ًوبيٌذگي)( .دسيبفت تعْذًبهِ وتجي)
تجػشُ :سوتّبي آهَصضي دس هؤسسبت آهَصش عبلي هستثٌي ّستٌذ .
ر) ثشخَسداسي اص لذست ثيبى ٍ سٍاثظ عوَهي هغلَة ( .اص عشيك هػبحجِ حضَسي)
 -2مزاحل پذيزش متقاضیان نماينذگي بیمه
الف) پذيزش متقاضیان دريافت نماينذگي بیمه در شهزستان تهزان

/1الف) هغبلعِ آييي ًبهِ ضوبسُ  75تٌظين اهَسًوبيٌذگي ثيهِ هشوضي جوَْسي اسالهي ايشاى تَسظ هتمبضي ٍ اًغجبق ضشايظ
خَد ثب آى.
/2الف) اسائِ دسخَاست وتجي ثب هعشفي هختػش ٍ هفيذ خَد ضبهل ً :بم ٍ ًبم خبًَادگي ،هذسن تحػيلي ،هحل سىًَت ،هٌغمِ
هَسد ًظش ثشاي فعبليت ًوبيٌذگي ،سَاثك حشفِ اي لجلي اعن اص ثيوِ اي ٍ غيش ثيوِ اي ،ثشًبهِ وبسي آيٌذُ ٍ پطتيجبًبى احتوبلي
فعبليت ثيوِ اي اص لجيل اضخبظ ،گشٍّْب ٍ وبسخبًجبت يب غٌَفي وِ ٍعذُ ّوىبسي دادُ اًذ  .دس غَست اهىبى ثب دسيبفت
ًبهِ وتجي اص آًْب.
/3الف) ثشسسي دسخَاست هتمبضي ًوبيٌذگي ثيوِ.
/4الف) دعَت اص هتمبضي ًوبيٌذگي ثيوِ ثشاي هػبحجِ اةهذيش اهَس ًوبيٌذگبى ٍ يىي اص اعضبي ّيبت هذيشُ ضشوت.
/5الف) دسغَست هثجت ثَدى هػبحجِ ثب هذيش اهَس ًوبيٌذگبى ٍ يىي اص اعضبي ّيبت هذيشُ ثشاي ايطبى پشًٍذُ تطىيل
هيضَد .هذاسن هَسد ًيبص ثشاي تطىيل پشًٍذُ ثِ ضشح صيش هي ثبضذ:
يوِ.
 )1تىويل پشسطٌبهِ دسيبفت ًوبيٌذگي ة
 )2اسائِ تػَيش ضٌبسٌبهِ (اص ّش غفحِ  2ثشي).
 )3اسائِ تػَيش پطت ٍ سٍي وبست هلي ( 2ثشي).

 )4اسائِ تػَيش پطت ٍ سٍي وبست پبيبى خذهت ٍ يب هعبفيت دائن ( 2ثشي).
 )5اسائِ تػَيش آخشيي هذسن تحػيلي (يه ثشي).
 )6اسائِ تػَيش هذسن سايبًِ اي ضبهل هْبست ّبي (.)INTERNET ٍ EXCEL ،WORD
 )7اسائِ  4لغعِ عىس .3×4
ب) پذيزش متقاضیان نماينذگي بیمه در شهزستان ها

/1ة) هغبلعِ آييي ًبهِ ضوبسُ  75تٌظين اهَس ًوبيٌذگي ثيوِ ٍ اًغجبق ضشايظ خَد ثب آى.
/2ة) اسايِ دسخَاست وتجي ثب هعشفي هختػش ٍ هفيذ خَد ضبهل ً :بم ٍ ًبم خبًَادگي ،هذسن تحػيلي ،هحل سىًَت ،ضْش
هَسد ًظش ثشاي دسيبفت ًوبيٌذگي ،سَاثك حشفِ اي لجلي اعن اص ثيوِ اي ٍ غيش ثيوِ اي ،ثشًبهِ وبسي آيٌذُ ٍ پطتيجبًبى
احتوبلي دس فعبليت ثيوِ اي اص لجيل اضخبظ ،گشٍُ ّب ٍ وبسخبًجبت يب غٌَفي وِ ٍعذُ ّوىبسي دادُ اًذ

 .دس غَست

اهىبت ثب دسيبفت ًبهِ وتجي اص آًْب.
/3ة) دس غَست ًيبص اًجبم هػبحجِ همذهبتي اص عشف سييس ٍ هعبٍى ثبصاسيبثي ضعجِ.
/4ة) ثشسسي ٍضعيت اجتوبعي ،التػبدي ،جغشافيبيي ،تعذاد ًوبيٌذگبى فعبل سبيش ضشوت ّبي ثيوِ دس ضْشستبى هَسد
دسخَاست هتمبضي تَسظ هسئَليي ضعت ٍ ّن چٌيي ثشسسي اهىبى سشٍيس دّي

هغلَة ضعجِ ثِ ثيوِ گزاساى دس

ضْشستبى هَسد ًظش.
/5ة) دس غَست هَافمت سييس ضعجِ دسيبفت هذاسن هَسد ًيبص عجك ثٌذ «/5الف» لسوت «الف» ٍ اسسبل آى ثِ هذيشيت
اهَس ًوبيٌذگبى.
/6ة) ثشسسي هذاسن دس اهَس ًوبيٌذگبى ٍ دس غَست هَافمت تعييي ٍلت هػبحجِ ثب هذيش اهَس

ًوبيٌذگبى ٍ يىي اص

اعضبي ّيبت هذيشُ.
 -3موارد مشتزك در پذيزش متقاضیان نماينذگي بیمه (در تهزان و شهزستان)

الف )3/دس غَست هَافمت هذيش اهَسًوبيٌذگبى ٍ يىي اص اعضبي ّيبت هذيشُ ثب دسخَاست ًوبيٌذگي چٌبًچِ هتمبضي
فبلذ سبثمِ فٌي ٍ تخػػي ثيوِ اي هٌغجك ثب هفبد آييي ًبهِ ضوبسُ  75تٌظين اهَسًوبيٌذگي ثيوِ ثبضذ هي ثبيستي دس
دٍسُ ّبي آهَصضي ريشثظ ضشوت ًوبيذ.

ة )3/چٌبًچِ هتمبضي ًوبيٌذگي ثيوِ داساي سبثمِ وبسفٌي ٍ تخػػي ثيوِ اي هغبثك ثب ثٌذ «چ» لسوت « »1سا داضتِ ثبضٌذ
هيثبيستي عجك ثٌذ«ح »3/الذام ًوبيٌذ.
ح )3/الجتِ ثشخي اص هتمبضيبى ًوبيٌذگي ثيوِ ثٌب ثِ تطخيع هذيشيت اهَس ًوبيٌذگبى ٍ يىي اص اعضبي ّيبت هذيشُ هي ثبيستي
ثِ هٌظَس تَاى سٌجي ٍي ٍ ّوچٌيي ضٌبسبيي هيضاى ًفَر ايطبى دس هٌغمِ ٍ پتبًسيل ثبلمَُ ٍ ثبلفعل ايطبى دس اهش فشٍش ٍ
ساي ايطبى دسًظشگشفتِ هي ضَد وِ دس ايي هذت ثبيستي ّش
ثبصاسيبثي ثيوِ اثتذا يه دٍسُ ثبصاسيبثي ثِ هذت حذالل سِ هبُ ة
هيضاًي وِ ضشوت ثيوِ الجشص (هذيشيت اهَس ًوبيٌذگبى) تعييي هي ًوبيذ ثيوِ ًبهِ دس سضتِ ّبي هختلف ثيوِ اي ثشاي غذٍس ثِ
ضعجِ هتجَع هعشفي ًوبيذ تب دس غَست هَفميت دس دٍسُ ثبصاسيبثي ٍ تحمك اًتظبسات ضشوت سبيش هشاحل پشًٍذُ ايطبى عجك
«ثٌذ الف » )3/فَق عول خَاّذ ضذ  .عذم هَفميت دس هشحلِ ثبصاسيبثي دس هْلت همشس هَجت هختَهِ ضذى پشًٍذُ هتمبضي
هي ضَد.

ث )3/عجك هفبد ثٌذ (خ) هبدُ ( )5آييي ًبهِ ضوبسُ ( )75تٌظين اهَس ًوبيٌذگي ثيوِ ،گزساًذى دٍسُ وبسآهَصي ثِ هذت
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سٍص اداسي دس ضشوت ثيوِ ثشاي وليِ هتمبضيبى ًوبيٌذگي ثيوِ الضاهي است.

ج )3/هَفميت دس آصهَى ًوبيٌذگي ثيوِ.
 -4اقذامات السم بزاي انعقاد قزارداد نماينذگي بیمه

هتمبضيبى ًوبيٌذگي ثيوِ وِ دس آصهَى ًوبيٌذگي ثيوِ ًوشُ لجَلي سا وست وشدُ اًذ ثبيستي ثشاي اًعمبد لشاسداد ًوبيٌذگي
مساحل ثِ ضشح صيش سا اًجبم دٌّذ :
 )1هعشفي هحل دفتش ًوبيٌذگي ٍ ثبصديذ دفتش پيطٌْبدي تَسظ وبسضٌبس هذيشيت اهَس ًوبيٌذگبى (دس ضْشستبى تْشاى ) ٍ
دس ضْشستبى ّب تَسظ هسئَل يب وبسضٌبس ضعجِ.
 )2تجْيض ًوَدى دفتش ثِ هلضٍهبت اداسي ٍ ًػت تبثلَي ًوبيٌذگي هغبثك ثب استبًذاسدّبي هَسد ًظش ضشوت.
 )3دسيبفت ٍ اسائِ گَاّي عذم اعتيبد ٍ سَپيطيٌِ.
 )4اسائِ سفتِ يب چه ثِ هجلغ ّطتػذ هيليَى سيبل ثبثت تضويي حسي اًجبم وبس ًوبيٌذگي.

پطت سفتِ يب چه هي ثبيستي تَسظ ً 2فشضبهي تحت عٌبٍيي وبست داساي جَاص وست هعتجش ٍ يب وبسهٌذ (ضبغل) ثب اسائِ
آخشيي فيص حمَلي ٍ يب حىن وبسگضيٌي دس حضَس وبسضٌبس هذيشيت اهَس ًوبيٌذگبى (دس ضْشستبى تْشاى ) ٍ هسئَليي
ضعت (دس ضْشستبى ّب) دٍ اهضبء ٍ اثش اًگطت ضذُ ثبضذ.
 )5خشيذ ٍ اسائِ يه فمشُ ثيوِ ًبهِ هسئَليت ثب سشهبيِ حذالل سمف سيػذ هيليَى سيبل.
 )6اًعمبد لشاسداد ًوبييدگي .
 )7اعغب وذ ٍ پشٍاًِ فعبليت ًوبيٌذگي.

