آیین نامه شماره ۹۵
آیيننامهضوابطمربوطبهبيمهمشترک)
( 
آیيننامه
شورايعاليبيمهدراجرايماده۱۷قانونتأسيسبيمهمركزيایرانوبيمه گري،درجلسهمورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۶

«ضوابط مربوط به بیمه مشترک» رامشتملبر۱۲مادهو۳تبصرهبهشرحذیلتصویبنمود:
ماده - ۱كلماتوعباراتزیرصرفنظرازهرمفهومدیگريكهداشتهباشند،دراینآیيننامهبامفاهيمزیراستفاده
شدهاند:

 -۱بيمه مشترک:تحتپوششقراردادنموردبيمه بهنفعیکشخصیااشخاصمعيندرمقابلخطراتیکسان
توسطبيشازیکمؤسسهبيمه مستقيمبهنحويكههریکازمؤسساتبيمهمستقيمدرصديازریسکرابر
عهدهميگيرد.
 -۲بيمه  مشترکباراهبر:نوعيبيمه مشترک كه یک مؤسسه بيمه مستقيم به عنوانراهبربيمه مشترک و چند
مؤسسه بيمه  مستقيم به عنوان اعضاي بيمه  مشترک انتخابویکبيمهنامهبامدتوشرایطوخطرهاي
یکسانازطرفهمهاعضا،توسطراهبرصادرميشود.
 -۳راهبربيمه مشترک:مؤسسهبيمهمستقيميكهواجدشرایطمقرردراینآیيننامهبودهوبادرخواستكتبيبيمه
گذاریاباتوافقچندمؤسسهبيمه مستقيم و باموافقتكتبيبيمهگذاربهعنوانراهبربيمه مشترکانتخاب
ميشودووظایفمصرحدركلوزآنرابرعهدهدارد.

 -4كلوزبيمه مشترک:متناستانداردپيوستاینآیيننامهكههمزمانباصدوربيمهنامهمشترک،تنظيموبهمهرو
امضايراهبروكليهاعضاوبيمهگذارميرسدودرآنوظایفواختياراتراهبرواعضا،سهمراهبرواعضاوحق
بيمه متعلقبههریکازآنهادرجميگردد.
ماده - ۲راهبربيمهمشترکبایدحداقلمعادل۱۵درصدمبلغبيمهشدهیاحدتعهدبيمهنامهپسازكسرسهماتکایي
اجباري،ظرفيتمجازنگهداريریسکداشتهباشد .
ماده - ۳راهبربيمهمشترکبهنيابتازاعضايبيمهمشترک،وظایفزیررابرعهدهدارد:
 -۱نرخوشرایطبيمهنامهراتعيينوقبلازصدوربيمهنامهبااعضايبيمه مشترکتوافقنمودهوبراساستوافق
مذكوردرصدسهمخودوهریکازاعضاازریسکراتعييننماید.

 -۲چنانچه مبلغبيمه شده/حد تعهد بيمه نامه از نصابهاي مقرر در ماده  ۶آیيننامه شماره ۷۶واصالحاتبعدي
آنبيشترباشد،موافقتبيمه مركزيدرخصوصنرخوشرایطآنرااخذنماید .
 -۳بيمهنامهمشترکراصادرودركلوزآنسهمخودوهریکازاعضايازریسک،حقبيمه متعلقبهراهبروهر
عضوووظایفواختياراتراهبرواعضارادرجنمایدوبهمهروامضايخودوكليهاعضاوبيمهگذاربرساند.
 -4كل حقبيمه و ماليات بر ارزش افزوده آن را از بيمه گذار دریافت و پس از كسر كارمزدشبکهفروشبراساس
آیيننامه كارمزد نمایندگي و داللي رسمي بيمه ( آیيننامه شماره  )۸۳و هزینههاي بيمه گري طبق توافق
فيمابين،سهمهریکازاعضاازحقبيمه رابهآنانپرداختنماید.
تبصره- ۱اعضايبيمه مشترک موظفند ماليات بر ارزش افزوده سهم خود را راساً به حساب سازمان امور مالياتي واریز
نماید.
تبصره - ۲راهبربيمه مشترک ميتواند وفق توافقات مندرج در كلوز بيمه  مشترک درصدي ازحقبيمه را به عنوان
هزینهمدیریتوبازاریابي منظورنماید .
تبصره - ۳درصورتيكهراهبربيمه مشترک نتواند حق بيمه  را به ترتيب مقرر در بيمهنامهوصولنماید،موظفاست
موضوعراظرف۱۵روزپسازموعدپرداخت،جهتاتخاذتصميممقتضيبهاطالعاعضابرساند.
- ۵در صورتوقوعحادثهوادعايخسارتتوسطبيمهگذار،كارشناسیاارزیابخسارت بيمهايمجازراانتخابكندو
پس از قطعي شدن مبلغ خسارت ،سهم هر یک از اعضا از كل خسارت پرداختي را وفق توافقات مندرج در كلوز
بيمه مشترکدریافتوكلخسارتبيمهگذارراطبقمفادبيمهنامهصادرهپرداختنماید.
- ۶درصورتيكهاعضااختياراخذپوششاتکایياختياريرابهراهبربيمه مشترکواگذارنمودهباشند،راهبرموظفاست
دراینخصوصاقدامالزمرابهعملآوردهوضمناعالموضعيتپوششاتکایياخذشدهبهاعضاوتعيينسهمهریک
از آنهاازحقبيمه اتکایي پرداختي ،در صورت وقوع خسارت سهم بيمه گر اتکایي ازخسارتراوصولنمودهوسهمهر
یکازاعضارابهآنهابپردازد .
- ۷كليهاطالعاتمربوطبهبيمهنامهوكلوزبيمه مشترکراازطریقسامانهنظارتوهدایتالکترونيکيبيمه (سنهاب)
برايبيمه مركزيارسالنماید .
- ۸درصورتبروزاختالفواقامهدعويدرمراجعذيصالحقانونيتوسطبيمهگذار،یاسایراشخاصذينفع،بهنيابت/
وكالتازسایراعضانزدمراجعمذكورازحقوققانونيخودواعضادفاعنماید.

 - ۹درصورتيکهامکانبازیافتخسارتپرداختشدهازشخصیااشخاصيكهمسئولوقوعحادثههستندوجودداشته
باشد ،ظرف مهلت قانوني مقرر ،اقدام الزم برعليه آنها بعمل آورده و در صورت موفقيت سهم هریک از اعضا از مبالغ
بازیافتيراپسازكسرهزینههايمربوطبپردازد.
ماده - ۴مؤسسه بيمه مستقيم عضو بيمه  مشترک موظف است اطالعات مربوط به سهم خود از بيمه نامهصادرهرااز
طریقسامانهنظارتوهدایتالکترونيکيبيمه (سنهاب )برايبيمه مركزيارسالنماید.
ماده - ۵مؤسسه بيمه مستقيم پس از صدور بيمه نامه براي هر مورد بيمه  یا مبلغ هر ریسک ،مجازبهبيمه مشترک
نمودن آن نيست .راهبر و اعضاي بيمه  مشترک نيز نميتوانند سهم خود از بيمه نامه مشترک صادر شده را مجدداً
بيمه مشترکنمایند .
ماده - ۶مؤسسات بيمه  مستقيم مناطق آزاد تجاري -صنعتي ج.ا.ایران با رعایت ماده  ۳مقررات تاسيس و فعاليت
مؤسساتبيمه در مناطق آزاد تجاري -صنعتي ج.ا.ایران و مشروط بهرعایتضوابطاینآیيننامهفقطميتوانندعضویا
راهبربيمه مشترکمربوطبهموضوعاتیامواردبيمه موجوددرمناطقآزادتجاري-صنعتيج.ا.ایرانباشند .
ماده - ۷مؤسساتبيمه مستقيمموظفندازتاریخالزماالجراشدناینآیيننامهحسابمربوطبهعملياتبيمه مشترک
باراهبرراطبقنمونهايكهبيمه مركزيابالغخواهدكرد،ثبتنمایند.
ماده - ۸از تاریخ الزماالجرا شدن این آیيننامه انعقاد قرارداد بيمه  تحت عناویني از قبيل كنسرسيوم و كلوز
بيمه مشترکوبيمهگرراهبروسایرعناوینمشابهممنوعاست .
ماده - ۹عضوبيمه مشترک،بامهروامضايكلوزبيمه مشترک،مکلفبهرعایتمواردزیراست:
- ۱درصورتبروزخسارت ،سهمخودازخسارتراوفقتوافقاتمندرجدركلوزمذكوربهراهبربيمه مشترک پراخت
نماید .
- ۲كليه تصميماتراهبربيمه مشترک در رابطه با پرداخت خسارت را بدون مراجعه به مراجعذیصالحقانوني،ارجاعبه
داوريویاانجامسایراقداماتحقوقي،بپذیرد.
- ۳تصميمات مراجعذيصالحقانونيكهبرعليهراهبربيمه مشترک اتخاذ و اجرا شده است راتاميزانسهمخودو
بدوننيازبهارسالاطالعيهرسميازسويمراجعمذكور،بپذیرد.

اینآیيننامه،در
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ماده - ۱۱مؤسساتبيمه مستقيمموظفنددرصدوربيمه نامهمشترکباراهبر،الزاماتاینآیيننامهرارعایتنمایندو
ميتواندمتناسببانوع،سابقه،تکراروتعددقصوریاتخلفمؤسسه
درصورتعدمرعایتاینآیيننامه،بيمه مركزي  
بيمه مذكوراقداماتزیررابهعملآورد:
- ۱تذكركتبيبهكاركنانكليديذیربط؛
- ۲اخطاركتبيبهكاركنانكليديذیربط؛
- ۳سلبصالحيتحرفهايكاركنانكليديذیربطبرايمدتيكهبيمه مركزيتعيينميكند؛
- ۴منعمؤسسهبيمه مستقيمازراهبريدربيمه مشترکبرايمدتيكهبيمه مركزيتعيينميكند.
الزماالجرااست.
ماده - ۱۲اینآیيننامهازتاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۷

کلوز بیمه مشترک
مربوط به بیمه نامه شماره.......
بيمه گذار: ......................
نوعبيمه: ...................
موضوعبيمه : .....................
بهموجباینكلوزكههمزمانباصدوربيمهنامهوبارعایتمفادآنتنظيمشدهاست،مؤسساتبيمه زیرحسبموردبا
توافق فيمابين و موافقت بيمه گذار و یا با درخواست كتبي بيمه گذار ،مؤسسـه بيمه   ...............را به عنوان راهبر
بيمه مشترکتعيينومواردزیرراموردتوافققراردادند.
- ۱راهبربيمه مشترکموظفاستبهنيابتازسایرمؤسساتبيمه عضو،اقداماتزیررابهعملآورد:
- ۱-۱نرخوشرایطبيمهنامهرابارعایتآیيننامههايمصوبشورايعاليبيمه تعيينكند.
- ۱-۲قبلازصدوربيمهنامه،موافقتاعضارادرموردميزانسهمآنهاازصددرصدریسکجلبنماید .

- ۱-۳بيمهنامهراصادرونسبتبه درجسهمخودوهریکازمؤسساتبيمه مستقيم عضو و حق بيمه  متعلق به هر
یکازآنهادراینكلوزاقدامنماید.
- ۱-4كلحقبيمه ومالياتبرارزشافزودهراازبيمهگذاردریافتنمودهوسهمهریکازمؤسساتبيمه مستقيمعضو
ازمبالغمذكورراپسازكسر حقبيمه اتکایي اختياري (در صورت واگذاريتوسطراهبربيمه مشترک)و كارمزدشبکه
فروشطبقآیيننامهشماره۸۳مصوبشورايعاليبيمه واصالحاتبعديآن،حداكثرطي۱۵روزكاريبهآنانپرداخت
نماید .درصورتيكهراهبرنتواندحقبيمه رابهترتيب مقرردربيمه نامهوصولنمایدبایدموضوعراظرف۱۵روزپس
ازموعدپرداخت،جهتاتخاذتصميممقتضيبهاطالعاعضابرساند.
تبصره -راهبر بيمه  مشترک ميتواند در صورت موافقت اعضا .... ،درصد از حق بيمه  را به عنوان هزینه مدیریت و
بازاریابي منظورنماید.
- ۱-۵در صورتوقوعحادثهوادعايخسارتتوسطبيمهگذار،نسبتبهانتخابكارشناسیا ارزیابخسارتبيمهاي
مجازاقداموپسازقطعيشدنميزانخسارتقابل پرداختنسبتبهاخذسهمهریکازاعضاازخسارتاقداموكل
خسارتبيمهگذارراطبقمفادبيمهنامهصادرهپرداختنماید .
- ۱-۶در صورتيكهاعضااختياراخذپوششاتکایياختياريرابهراهبربيمه مشترک واگذارنمودهباشند،ضمناعالم
وضعيتپوششاتکایياخذشدهبهاعضاوتعيين سهمهریکازآنهاازحقبيمه پرداختي ،در صورت وقوع خسارت
نسبتبهاخذسهمبيمهگراتکایيازخسارتاقدامنمودهوسهمهریکازاعضارابهآنهابپردازد.
- ۱-۷درصورتيکهامکانبازیافت خسارت پرداختشدهازشخصیااشخاصيكهمسئولوقوعحادثههستندوجودداشته
باشد ،ظرف مهلت قانوني مقرر ،اقدام الزم برعليه آنها بعمل آورده و در صورت موفقيت سهم هریک از اعضا از مبالغ
بازیافتيراپسازكسرهزینههايمربوط،بهآنهابپردازد.
- ۱-۸درصورت بروز اختالف و اقامه دعوي در مراجع ذيصالح قانوني توسط بيمهگذار یا سایر اشخاصذينفع ،به
نيابت/وكالتازسایراعضادرمحاكممربوطشركتوازحقوققانونيخودواعضادفاعنماید.
- ۲مؤسساتبيمه مستقيمعضوبيمه مشترک،بامهروامضاءاینكلوز،مکلفبهرعایتمواردزیرهستند:
- ۲-۱درصورتبروزخسارتسهمخودازخسارترابهراهبربيمه مشترکپراختنمایند .
- ۲-۲كليهتصميماتراهبربيمه مشترکدررابطهباپرداختخسارترابدونمراجعهبهمراجعذيصالحقانوني،ارجاعبه
داوريوسایراقداماتحقوقي،بپذیرند.

تصميماتمراجعذيصالحقانوني كهبرعليهراهبربيمه مشترک اتخاذ و اجرا شده است را تا ميزان سهم خود و

- ۲-۳
بدوننيازبهارسالاطالعيهرسميازسويمراجعمذكور،بپذیرند.
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- ۴سهمراهبرواعضاءبيمه مشترکبهشرحجدولزیرميباشد:
ردیف

ناممؤسسهبيمه مستقيم

مؤسسهميزانحقبيمه و ماليات ارزش
سهم
مهروامضاءمؤسسهبيمه مستقيم
بيمه مستقيم()%
افزودهمتعلقه

راهبربيمهمشترک
عضوبيمهمشترک
عضوبيمهمشترک
عضوبيمهمشترک
.............
جمعكل
تاریخصدوربيمه نامه :
تاریخصدوركلوزبيمه مشترک :
نحوهاخذحقبيمه توسطراهبربيمه مشترک :
نام بیمه گذار:

مهر و امضاء بیمه گذار:

