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 با سالم؛

 «، گزارشگري و افشاي اطالعات مؤسسات يمهها 88ناما شهاره  آيمن» وسيله   بدين

صيحه  0عالي بلم  ب  تصويب رسلده اسي  در  شوراي 52/90/3101ك  در جهس  مورخ 

.گردد پلوس  جه  اجراء ابالغ مي

 عال  يمها رئمهس شوراي

:رونوشت

عال  يمها يراي استحضار اعضاي محترم شوراي

اداره كل تدوين و تنقمح قوانمن و مقررات رياست جهاوري يراي استحضار

گران ايران يراي اطالع ديمركل محترم سنديكاي يمها

الهلل يراي اطالع و اقدام ال م اتكاي  و امور يمنهاي  معاونت محترم يمها

معاونت محترم توسعا مديريت، منايع و امور مجلس يراي اطالع و اقدام ال م

و اقدام ال م معاونت محترم طرح و توسعا يراي اطالع

معاونت محترم نظارت يراي اطالع و اقدام ال م

مديران كل محترم حو ه رياست كل جات اطالع

ايران . ا.عال  يمها در سايت يمها مركزي ج ل محترم روايط عهوم  يراي اطالع و درج در يخش مصويات شوراياداره ك

ديمرخانا شوراي عال  يمها 



٩  ١ صفحه

بسمه تعالی

�ه�ورای عا�ی �� 

 ۸۸  �� �ماره  آ�

  ��ارش��ی و ا�شای 

اطالعات �ؤ�سات ���ه

قـانون تأسـیس بیمـه     63و  59، 55، 43، 5و در اجـراي مـواد    17عـالی بیمـه بـه اسـتناد مـاده      شوراي

نامــه ، قــانون تجــارت، قــانون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات و آیــینگــريبیمــهمرکــزي ایــران و 

ر نظـام  عـالی بیمـه و بـه منظـور اسـتقرا     هـاي مصـوب شـوراي    نامـه اجرایی آن و مقررات مربوط در آیـین 

نامــه گزارشــگري و افشــاي اطالعــات مؤسســات آیــین« حاکمیــت شــرکتی در صــنعت بیمــه،

  : تصویب نمود ذیلبه شرح ماده  12مشتمل بر ا ر »بیمه

 تعاریف و کلیات - فصل اول

کلمات و اصطالحات زیر صرف نظر از هر مفهوم دیگري که داشته باشند، در این آیین نامه با تعـاریف زیـر    - 1 ماده

: شده انداستفاده 

. بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران :بیمه مرکزي - 1

ات بیمه دولتی و غیردولتی اعم از مستقیم و اتکایی که مجاز بـه انجـام عملیـات بیمـه در ایـران      مؤسس :مؤسسه بیمه -2

  .باشند می

ه بیمه و مؤسسهاي مربوط توسط  گردآوري، مستندسازي، ثبت اطالعات معتبر و تنظیم گزارش :گزارشگري اطالعات - 3

 .مرکزي ارسال آنها به بیمه

  .نامه ه بیمه و یا بیمه مرکزي طبق ضوابط این آیینمؤسسانتشار عمومی اطالعات توسط  :افشاي اطالعات - 4

ات مؤسسـ سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه که بستر تبادل الکترونیکی اطالعات بـین بیمـه مرکـزي،     :سنهاب -5

 .سازدفراهم می ربط رابیمه و سایر مراجع ذي



   

 
  

 ٩  ٢ صفحه

 بسمه تعالی

 �ه�ورای عا�ی �� 

  ۸۸  �� �ماره  آ�

  ��ارش��ی و ا�شای 

  اطالعات �ؤ�سات ���ه
هاي زمـانی کـه بیمـه     ها و بازه نامه را در چارچوب فرمه بیمه موظف است اطالعات موضوع این آیینمؤسس -2 ماده

از طریق سنهاب به بیمه مرکزي حسب مورد کند گران ایران تعیین میرکزي با اخذ نظر از سندیکاي بیمهم

 .نماید افشاءرسانی خود  در پایگاه اطالع یا ارسال

  

  گزارشگري اطالعات -دومفصل 

  

  :هاي مربوط به گزارشگري اطالعات شامل موارد زیر استحوزه -3 ماده

  :معرفی مؤسسه بیمه، برنامه کسب و کار و عملکرد آن - 1

 .اقامتگاه، سایر مشخصات ثبتی و اساسنامه مؤسسه بیمه - 1-1

 .ترکیب سهامداران مؤسسه بیمه و مشخصات سهامداران بیش از یک درصد - 2-1

کـاري، آموزشـی،    مشخصات، سوابق نمودار تشکیالت سازمانی و بر مشتملبیمه  سهساختار سازمانی مؤس - 3-1

 . مدیران مؤسسه بیمه شرح وظایف تحصیلی و

 . مشخصات کارکنان و سوابق تجربی و تحصیلی آنها - 4-1

 .آتی کسب و کار مؤسسه بیمه متناسب با توانگري مالی آن  برنامه - 5-1

هـاي صـادره و هـر یـک از     نامـه هـر یـک از بیمـه    مستقیم مؤسسه بیمـه بـه تفکیـک    گريعملکرد بیمه - 1- 6

 . اي به همراه نرخ و شرایط مورد عمل در هر یک از آنهامختلف بیمه هايرشتهخسارتهاي پرداختی در 

اي جدید داراي مجوز از بیمه مرکزي به همراه نرخ و شـرایط مـورد عمـل در هـر     هاي بیمهعملکرد طرح - 7-1

 .یک از آنها

 .اي از قراردادهاي مربوطهر قرارداد به همراه نسخه تفکیکمؤسسه بیمه به  گري اتکاییعملکرد بیمه - 8-1

 .اطالعات شعب و مراکز پرداخت خسارت مؤسسه بیمه - 9-1

 .اطالعات نمایندگان فعال، تعلیق یا لغو پروانه شده مؤسسه بیمه -10-1



   

 
  

 ٩  ٣ صفحه

 بسمه تعالی

 �ه�ورای عا�ی �� 

  ۸۸  �� �ماره  آ�

  ��ارش��ی و ا�شای 

  اطالعات �ؤ�سات ���ه

 . کنند اي که با مؤسسه بیمه همکاري میاطالعات کارگزاران و ارزیابان خسارت بیمه -11-1

  .اي مرتبط با مؤسسه بیمهعات مربوط به وقوع تخلفات و تقلبات بیمهاطال -12-1

  :راهبري شرکتی در مؤسسه بیمه  -2

نامه و پرداخت خسـارت  نحوه تعیین حدود اختیارات واحدهاي مختلف مؤسسه بیمه در بخش صدور بیمه - 1-2

  .به همراه مستندات مربوط

ه از قبیل کمیته انتصابات، کمیته مدیریت هاي داخلی مؤسسه بیمکمیتهعناوین و شرح وظایف شوراها و  - 2-2

  .ریسک، کمیته حقوق و دستمزد، کمیته کنترل داخلی و کمیته حسابرسی داخلی

 عملکرد سیسـتم  چارچوب تشریحو حسابرسی داخلی، حداقل مشتمل بر  داخلی  کنترلهاي نحوه فعالیت - 3-2

ها و متناسب بـودن آن  سیستم در این اختیارها و حدود وظایف تفکیکدهی و گزارش نحوه هاي مربوط،

 هـا  یافته خالصههاي حاصل از آن و مستندات مربوط به گري، ارایه گزارشبا ماهیت و حجم عملیات بیمه

  .آتی آن يها برنامه و جاري  دوره داخلی در حسابرسیکنترل داخلی و  اقدامات و

و تشریح وظـایف آنهـا و    ئرياکچو بخش کارکنانهاي آکچوئري حداقل مشتمل بر اطالعات نحوه فعالیت - 4-2

گـذاري،  ، نرخفنی ذخایر همحاسب فعالیت اکچوئري در ها وگزارش اثربخشیهمچنین مستندات مربوط به 

  .و الزامات کفایت سرمایه مؤسسه بیمه هاي اتکایی کفایت پوششهاي پذیرش ریسک، سیاست

پـذیر  سپاري آنها امکـان ات برونسپاري شده در بخشی از عملیات بیمه که به موجب مقررهاي برون حوزه - 5-2

هـاي   ها و مـالك است از قبیل آموزش شبکه فروش، ارزیابی خسارت، خدمات اکچوئري و همچنین روش

  .سپاري شده و نحوه نظارت بر عملکرد آنهاکنندگان خدمات برونانتخاب عرضه

  .گريها و افزایش بازده عملیات بیمههاي مؤسسه بیمه براي کاهش هزینهبرنامه - 2- 6

  . هاي نظارت بر نمایندگان بیمههاي پذیرش، آموزش و شیوه برنامه - 7-2

به مجمع عمومی و گزارش مربـوط بـه نحـوه اجـراي مصـوبات       بیمه مؤسسهگزارش ساالنه هیات مدیره  - 8-2

  .مجامع عمومی مؤسسه بیمه
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 �ه�ورای عا�ی �� 

  ۸۸  �� �ماره  آ�

  ��ارش��ی و ا�شای 
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 .تصمیم مؤسسه بیمه براي ورود یا خروج از بورس و تغییر وضعیت سهام آن در بورس - 9-2

  :و توانگري مالی مؤسسه بیمه مدیریت ریسک - 3

 نیـروي  ،ریسـک  مـدیریت  هـاي  سیاسـت  و اهـداف تبیین  بر مشتمل ،ریسک مؤسسه بیمه مدیریتنظام  - 1-3

و تشـریح   کنتـرل  مدیریت، گیري، اندازه شناسایی،بخش مدیریت ریسک، نحوه  سازمانی ساختار و انسانی

هـاي  مؤسسه بیمه از قبیل ریسک هاي ریسک مواجهه با و حساسیت کاهش، تمرکز،وضعیت فعلی میزان 

  .آنها آتی وضعیت  بینی پیشو  نقدینگی و اعتبار بازار، گري، بیمه

  .جزئیات محاسبه نسبت توانگري مالی مؤسسه بیمه - 2-3

در صورتی که مؤسسـه بیمـه حسـب مقـررات مربـوط      ( ترمیم وضعیت مالی و افزایش سرمایههاي برنامه - 3-3

  ).ملزم به تهیه آن باشد

توثیق، صلح حقوق یا هر گونه معامله با حق استرداد اموال مؤسسـه بیمـه حسـب مقـررات     موارد ترهین،  - 4-3

 . مربوط

  .برنامه افزایش سرمایه مؤسسه بیمه همراه با گزارش توجیهی براي هر مرحله - 5-3

  .برنامه انتشار انواع اوراق مشارکت، صکوك یا سایر اوراق بهادار - 3- 6

   .ارجیدرصد تملک سهام سایر مؤسسات بیمه داخلی یا خ - 7-3

  .ها و برنامه اعمال آن در سرمایه مؤسسه بیمهموارد تجدید ارزیابی دارایی - 8-3

  ):هاي مالی حسابرسی شدهمستند به صورت(وضعیت و عملکرد مالی مؤسسه بیمه  - 4

  .هاي مالی تلفیقی حسب موردهاي توضیحی و صورت هاي مالی به همراه یادداشت صورت - 1-4

  .درصد سرمایه آن به مؤسسه بیمه تعلق دارد 20 اشخاص حقوقی که بیش از هاي مالیصورت - 2-4

  . هاي ارزي مؤسسه بیمهها و بدهیتراز دارایی - 3-4

از قبیل کارمزد، هزینه صدور و کـارمزد مشـارکت در منـافع شـبکه فـروش، هزینـه        گريبیمه هاي هزینه - 4-4

  . بیمهمؤسسه  هاي غیرعملیاتی و همچنین هزینه بیمه هاي رشته تفکیک بهرسیدگی و تسویه خسارت 
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  .هاي زندگی و نحوه محاسبه آنگذاران بیمهصورت حساب مشارکت در منافع هر یک از بیمه - 5-4

گزارش انواع ذخایر مؤسسه بیمه و نحوه محاسبه و میزان هر یک از آنها و نحوه اطمینـان از کفایـت هـر     - 4- 6

  .یک از آنها با توجه به مقررات مربوط

هـا،  گـذاري  گذاري، ترکیب سـرمایه  بر منابع قابل سرمایهمشتمل  بیمه مؤسسههاي  گذاري سرمایه عملکرد - 7-4

  .زندگیهاي زندگی و غیرها به تفکیک بیمهگذاري ها و بازده انواع سرمایهدرآمدها، هزینه

گذاران، نمایندگان بیمه و سایر اشخاص همـراه بـا تجزیـه سـنی مطالبـات      مطالبات مؤسسه بیمه از بیمه - 8-4

  .مذکور

  

  افشاي اطالعات - فصل سوم

  

نماید به نحوي که امکان  افشاءرسانی خود  مؤسسه بیمه موظف است حداقل اطالعات زیر را در پایگاه اطالع -4 ماده

  . دسترسی سریع به اطالعات مزبور در صفحه اول پایگاه اطالع رسانی مؤسسه بیمه فراهم باشد

  .معرفی مؤسسه بیمه، برنامه کسب و کار و عملکرد آن - 1

  .اقامتگاه، سایر مشخصات ثبتی و اساسنامه مؤسسه بیمه -1- 1

 .ترکیب سهام داران مؤسسه بیمه و مشخصات سهام داران بیش از یک درصد -1- 2

مدیران مؤسسـه   مشخصات نمودار تشکیالت سازمانی و بر مشتملبیمه  ساختار سازمانی مؤسسه -1- 3

  .بیمه

  . تعداد کارکنان و ترکیب سنی، تجربی و تحصیلی آنها -1- 4

  .از، ماموریت و اهداف راهبردي مؤسسه بیمهچشم اند -1- 5

  اي بیمه هايرشته تفکیکمستقیم و اتکایی مؤسسه بیمه به  گريعملکرد بیمه -1- 6
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اي جدید داراي مجوز از بیمه مرکزي به همراه نرخ و شرایط مورد عمل در هاي بیمه عملکرد طرح -1- 7

  . هر یک از آنها

  .ارت مؤسسه بیمهخالصه اطالعات مربوط به شعب و مراکز پرداخت خس -1- 8

  .خالصه اطالعات مربوط به نمایندگان فعال، تعلیق یا لغو پروانه شده مؤسسه بیمه -1- 9

  .کنند اي که با مؤسسه بیمه همکاري میخالصه اطالعات کارگزاران و ارزیابان خسارت بیمه  - 10-1

 :ه بیمهمؤسسراهبري شرکتی در  -2

 شـرح وظـایف و سـطح سـازمانی     و حسابرسی داخلـی و همچنـین تشـریح    داخلی کنترل سیستمات کلی - 1-2

  .در مؤسسه بیمه و نحوه انجام وظایف توسط آنها اکچوئر

  .به مجمع عمومی بیمه مؤسسهگزارش ساالنه هیات مدیره  - 2-2

 20ی کـه بـیش از   هـای شـرکت یا با  بیمه مؤسسهبا  عاملمدیر و مدیره هیات اعضاياي ت غیربیمهمعامال - 3-2

  .درصد سرمایه آن به مؤسسه بیمه تعلق دارد

 .هاي اعطاي پاداش و جبران خدمات اعضاي هیات مدیره مؤسسه بیمهسیاست - 4-2

  .مؤسسه بیمه داران سهام بههاي تقسیم سود سیاست - 5-2

  .ورود یا خروج مؤسسه بیمه از بورس و یا تغییر وضعیت سهام آن در بورس - 2- 6

  :مدیریت ریسک و توانگري مالی مؤسسه بیمه  - 3

یمه مشتمل بر ساختار سازمانی واحد مـدیریت ریسـک و   ریسک در مؤسسه ب مدیریتاي از نحوه خالصه - 1-3

گري، بازار، اعتبار و نقـدینگی و نحـوه   هاي بیمههاي مؤسسه بیمه از قبیل ریسکگزارش وضعیت ریسک

  .هاي مذکورمدیریت هر یک از ریسک

  . نسبت توانگري مالی مورد تایید بیمه مرکزي - 2-3

  .سرمایه ییر در میزانهاي مؤسسه بیمه براي افزایش سرمایه و تغبرنامه - 3-3

  .اطالعات انواع اوراق مشارکت، صکوك و یا سایر اوراق بهادار در صورت انتشار - 4-3

  .درصد تملک سهام سایر مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی - 5-3
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  :)هاي مالی حسابرسی شدهمستند به صورت(وضعیت و عملکرد مالی مؤسسه بیمه  - 4

  .هاي مالی تلفیقی حسب موردرتهاي توضیحی و صو هاي مالی به همراه یادداشت صورت - 1-4

 :مؤسسه بیمه طبق جدول زیردوره سه ساله آخر فعالیت هاي عملیاتی و مالی با اهمیت نسبت - 2-4
  

  ردیف
 نسبت هاي عملیاتی و مالی با اهمیت مؤسسه بیمه

 است نسبت توانگري مالی مؤسسه بیمه که به تایید بیمه مرکزي رسیده  1

  هاي بیمه سه بیمه به تفکیک انواع رشتهبیمه و خسارت مؤس نرخ رشد حق  2

  هاي بیمه سهم از بازار مؤسسه بیمه به تفکیک انواع رشته  3

  نسبت حق بیمه تولیدي نمایندگان و کارگزاران به کل حق بیمه مؤسسه بیمه  4

نسبت حق بیمه صادره پس از کسر مجموع حق بیمه واگذاري اجباري و (سهم نگهداري مؤسسه بیمه   5

  )اري به کل حق بیمه صادرهاختی

   هاي بیمه ضریب خسارت مؤسسه بیمه به تفکیک انواع رشته  6

نسبت مجموع هزینه کارمزد، هزینه هاي صدور و کارمزد مشارکت در منافع پرداختی به حق بیمه صادره به    7

 هاي بیمهتفکیک رشته

 نسبت هزینه هاي عمومی و اداري به حق بیمه صادره   8

هاي اداري و عمومی و هزینه هاي کارمزد، هزینه  ضریب خسارت و نسبت مجموع هزینه(رکیبی ضریب ت  9

 )صدور و کارمزد مشارکت در منافع پرداختی به حق بیمه صادره 

 ها ها به کل دارایی گذاري نسبت کل سرمایه   10

شده ابتدا و انتهاي دوره ها به متوسط بهاي تمام  گذاري نسبت درآمد سرمایه(ها  گذاري بازده سرمایه  11

 به تفکیک بیمه هاي زندگی و غیرزندگی) ها گذاري سرمایه

 )سهم نگهداري(هاي بیمه  نسبت ذخیره خسارت معوق به جمع ذخایر فنی به تفکیک رشته  12

 )سهم نگهداري(نسبت ذخیره ریاضی به ذخیره حق بیمه   13

 ها گران اتکایی به مجموع دارائی و بیمه گذاران، نمایندگان نسبت مجموع مطالبات از بیمه  14

 نسبت دارایی هاي نقدي به کل دارایی ها  15

 ها ها به کل دارایی نسبت کل بدهی  16
 

  .هاي زندگیگذاران بیمهتراز مشارکت در منافع بیمه - 3-4
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ع نامـه را خـالف واقـ   ایـن آیـین   4ه موضوع مـاده  افشاء شدکه بیمه مرکزي هر یک از اطالعات  در صورتی - 5 ماده

تشخیص دهد به مؤسسه بیمه اعالم و در صورت عدم اصالح توسط مؤسسه بیمه ظرف مدت ده روز کاري، 

 .رسانی عمومی خواهد شدمراتب توسط بیمه مرکزي اطالع

  

  سایر مقررات - فصل چهارم

  

ایـن آئـین نامـه بـا هیـات مـدیره و مـدیرعامل و مسـئولیت          4و  3مسئولیت صحت اطالعات موضوع مواد  - 6 ماده

  .ري و افشاي آن با مدیر عامل مؤسسه بیمه استگزارشگ

هاي کثیر االنتشار یا پایگاه اطـالع   مرکزي، اطالعات مربوط به رویدادهاي زیر را حسب مورد در روزنامه بیمه -7 ماده

  :کندرسانی خود افشا می

صـمیم  اخطار کتبی به مدیران مرتبط مؤسسه بیمه که ناشی از تخلف از قوانین و مقررات بوده و مسـتند بـه ت   -1

  . عامل بیمه مرکزي باشد هیات

  .فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه اي مستقیم یا اتکایی) مجوز(صدور، تعلیق و یا لغو پروانه  -2

  .تصمیم مؤسسه بیمه به توقف فعالیت در یک یا چند رشته بیمه مستقیم یا اتکایی -3

  گزارش وضعیت توانگري مالی مؤسسه بیمه  -4

  . پرتفوي مؤسسه بیمه به سایر مؤسسات بیمهادغام یا انتقال  -5

  .انحالل یا ورشکستگی مؤسسه بیمه - 6

  .شدگان و صاحبان حقوق آنها الزم باشد گذاران، بیمه سایر اطالعاتی که از لحاظ حفظ منافع بیمه -7

در صورت انتشار اخبار یا گزارشی از سوي هر یک از کارکنان یا نمایندگان مؤسسه بیمه که حاوي اطالعات  - 8 ماده

الف واقع یا گمراه کننده باشد، مؤسسـه بیمـه مکلـف اسـت، بالفاصـله اطالعـات و توضـیحات کـافی در         خ

  .خصوص اخبار یا گزارش مزبور را به بیمه مرکزي ارسال و براي اطالع عموم افشا نماید
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ن نماید و در صورت قصور یا تخلف در اجـراي آ  بیمه مرکزي بر حسن اجراي مفاد این آیین نامه نظارت می -9 ماده

عامـل بیمـه    قصور و تخلـف، بـه موجـب تصـمیم هیـات      با نوع، سابقه، تکرار و تعدد حسب مورد و متناسب

  :آوردمی اقدامات ذیل رابه عمل  مرکزي

   .بیمه مدیران مرتبط مؤسسه به کتبیاخطار  -1

  .بیمه اي مدیران مرتبط مؤسسهسلب صالحیت حرفه -2

  .عالی بیمه به شورايیا تمام رشته ها رشته بیمه اي بیمه در یک یا چند  مؤسسهپیشنهاد تعلیق فعالیت  -3

  .عالی بیمه تمام رشته ها به شوراي در یک یا چند رشته بیمه اي یابیمه  مؤسسهپیشنهاد لغو پروانه فعالیت  -4

مرکزي ملزم به حفظ اسرار و اطالعات مؤسسات بیمه است و به هیچ وجه نباید از اطالعاتی کـه در   بیمه  - 10 ماده

  .آورد، جز در موارد مصرح در این آیین نامه یا قانون استفاده کند نامه به دست می اجراي این آیین

مؤسسات بیمه صرف نظر از تکالیف مشابه در زمینه گزارشـگري و افشـاي اطالعـات در سـایر مقـررات و       -11 ماده

مصوبات شوراي عالی بیمه، موظفند تکالیف مربوط به گزارشگري و افشاي اطالعات را بـه ترتیـب مقـرر در    

  .نامه انجام دهنداین آیین

  .نامه از تاریخ ابالغ، الزم االجرا استاین آیین -12 ماده




