آییننامه حمایت از حقوق بیمهگزاران ،بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها
تصویبکننده :شورای عالی بیمه
تاریخ تصویب۲۳/۰۳/۱۳۹۱ :

شورای عالی بیمه با استناد به ماده  ۱و بند  ۵ماده  ۱۷قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری و به منظور:
-

تقویت اعتماد عمومی به صنعت بیمه و افزایش آگاهی عمومی از خدمات بیمهای و شیوه عرضه آن

 الزام بیمهگران به ارائه اطالعات کامل ،درست و به موقع قبل و بعد از صدور بیمهنامه به بیمهگزاران الزام بیمهگران به تسهیل فرایند بررسی و پرداخت خسارت و رسیدگی به شکایات بیمهایدر جلسه مورخ " ۱۳۹۱/۰۳/۲۳آییننامه حمایت از حقوق بیمهگزاران ،بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها" را در
هفت فصل 33 ،ماده و چهار تبصره به شرح ذیل تصویب کرد:

فصل اول :تعاریف
ماده -۱واژگان و اصطالحات مذکور در این آییننامه صرفنظر از هر مفهوم دیگری که داشته باشند با این تعاریف
استفاده شدهاند:
 .1بیمه مرکزی :بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 .2عرضهکننده بیمه :شامل مؤسسه بیمه ،نماینده بیمه و دالل رسمی (کارگزار) بیمه است
 .3مؤسسه بیمه :شرکت بیمهای است که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی بوده و مجاز به انجام عملیات
بیمه است
 .4کارگزار بیمه :شخصی حقیقی یا حقوقی است که در مقابل دریافت کارمزد ،واسطه انجام معامالت بیمه
بین بیمهگزار و بیمهگر بوده و شغل او منحصراً ارائه خدمات بیمهای است .کارگزار رسمی بیمه باید دارای
پروانه رسمی بیمه از بیمه مرکزی باشد
 .5نماینده بیمه :شخصی حقیقی یا حقوقی است که پس از اخذ مجوز فعالیت از یک شرکت بیمه در مقابل
دریافت کارمزد یا هزینه صدور به عرضه خدمات بیمه در یک یا چند رشته و به نمایندگی از جانب یک
شرکت بیمه طرف قرارداد همان شرکت میپردازد

 .6متقاضی خدمات بیمهای :شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظور دریافت خدمات بیمهای به
عرضهکننده بیمه مراجعه میکند
 .7بیمهگزار :شخص حقیقی یا حقوقی است که مشخصات او در بیمهنامه یا قرارداد بیمه ذکر شده و متعهد
به پرداخت حقبیمه است
 .8فرم پیشنهاد بیمه :مجموعه پرسشهایی است که بیمهگر به منظور شناسایی نیازهای بیمهای ،کسب
اطالعات در مورد موضوع بیمه ،ارزیابی خطر و تعیین نرخ حقبیمه از متقاضی خدمات بیمه یا نماینده او
میپرسد و پس از پاسخ متقاضی و تکمیل فرم و امضای آن توسط بیمهگذار یا نماینده او ،جزء الینفک
بیمهنامه محسوب میشود
 .9بیمهنامه یا قرارداد بیمه :سندی کتبی مشتمل بر مشخصات و تعهدات بیمهگر و بیمهگزار و شرایط عقد
بیمه است.
 .10حقبیمه :وجهی که بیمهگزار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمهگر برای جبران خسارت وارده به موضوع
بیمه در صورت وقوع یا بروز حادثه تحت پوشش بیمهنامه میپردازد
 .11شرایط عمومی :قسمتی از مندرجات بیمهنامه به صورت چاپی است که برای هر رشته بیمهای ،به صورت
یکسان برای کلیه بیمهگزاران ،توسط بیمهگر بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه یا مجوز بیمه مرکزی
نوشته میشود .شرایط عمومی شامل مواردی از قبیل تعاریف و اصطالحات ،مقررات حاکم بر طرفین
قرارداد ،وظایف و تعهدات بیمهگر و بیمهگذار ،خطرات اصلی تحت پوشش ،خطرات استثناء شده ،شرایط
فسخ ،انفساخ و ابطال بیمهنامه و نحوه حل اختالفات احتمالی آتی است
 .12شرایط خصوصی :قسمتی از مندرجات بیمهنامه ،شامل شرایط و اطالعات خاص و ویژه یا پوششهای
اضافی یا حذفی است که بین بیمهگر و بیمهگذار معین ،توافق میشود .در صورت تعارض بین شرایط
عمومی و شرایط خصوصی ،شرایط خصوصی بیمهنامه بر شرایط عمومی مقدم است.
 .13شرایط پیوست بیمهنامه:متون استانداردی که معموالً توسط نهادهای بینالمللی بیمه برای هر یک از
رشتههای بیمه به صورت شرایط استاندارد یا کلوز بیمهای تدوین میشود .این شرایط در عرف بینالملل
حاکم بوده و به بیمهنامه پیوست میشود و جزء الینفک آن محسوب میشود .شرایط پیوست بیمهنامه بر
شرایط عمومی مقدم است
 .14الحاقیه :اوراقی که به بیمهنامه ضمیمه شده و جزء الینفک آن محسوب میشود و هر گونه تغییر در
بیمهنامه از طریق آن صورت میگیرد
 .15جدول بازخرید :جدولی است که به بیمهنامههای عمر دارای ذخیره ریاضی پیوست میشود و ارزش
بازخرید بیمه نامه در طول مدت اعتبار در آن مشخص میشود

 .16جدول سرمایه مخفف :جدولی است که به بیمهنامههای عمر دارای ذخایر ریاضی پیوست میشود که
سرمایه بیمهنامه در پایان دوره را در صورت توقف یا خودداری از پرداخت حقبیمه توسط بیمهگزار در
طول مدت اعتبار بیمهنامه مشخص میکند
 .17فروش اجباری بیمه :هرگونه فروش بیمه بدون تقاضا و تمایل بیمهگزار یا ملزم کردن او به هر طریقی به
خرید بیمه یا خرید از یک بیمهگر خاص
 .18اطالعات شخصی :به اطالعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی ،تحصیالت ،نشانی محل سکونت و محل کار،
کد پستی ،شغل ،شماره تلفن شخصی ،کد ملی ،شماره حساب بانکی ،شماره کارت اعتباری ،میزان درآمد
و ثروت ،عادتهای فردی ،بیماریهای جسمی و روانی فردی و خانوادگی ،قومیت ،جنسیت و مذهب گفته
میشود
 .19بیمه زندگی(عمر) :نوعی از بیمههای بازرگانی که در آن انجام تعهد بیمهگر منوط به فوت و یا حیات
بیمهشده طی مدت بیمه است
 .20بیمههای غیر زندگی :عبارتست از کلیه رشتههای بیمه بازرگانی به استثنای بیمههای زندگی
 .21بیمه شخص ثالث :بیمه موضوع قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه
موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب مجلس شورای اسالمی

