آيين نامه شماره ۹۴
قانونتأسيسبيمهمركزيايرانوبيمهگريوبهاستنادفصلنهمقانوناجراي

شورايعاليبيمهدراجرايماده۱۷

سياستهايكلياصل۴۴قانوناساسيوسايرمقرراتمربوط،درجلسهمورخ«۱۳۹۶/۰۵/۲۹مقرراتتعيينحقبيمه

هايبيمهاي»رامشتملبر۱۰مادهو۴تبصرهبهشرحذيلتصويبنمود:


انواعرشته
ايرابارعايتمقرراتاينآييننامهوموازينفني


هايبيمه

بيمهانواعرشته

مكلفاستحق
مؤسسهبيمه

ماده -۱
پيوستتعيينواعمالنمايد.

ايكهحقبيمهآنهاتوسطهيئتوزيران،شورايعاليبيمهويابيمهمركزيتعيينشدهيا

انواعرشتههايبيمه

تبصره-
ميشودتابعمقرراتمربوطخواهدبود .

،نرخحقبيمه،جدولتعرفه

مؤسسهبيمهموظفاستضمنرعايتموازينفنيتعيينحقبيمهموضوعماده۱

ماده -۲
هرگونهتغييردرآنهارادركميتهاي

هايبيمهايو


كوتاهمدتوروزشمار،ميزانومواردتخفيفويااضافهنرخانواعرشته
متشكلازاكچوئرداخلي،مسئولفنيرشتهذيربطومعاونفنيتعيينوپسازتاييدمديرعامل(ياقائممقاموي)به

تصويبهيئتمديرهبرساندوهمزمانباابالغآنيكنسخهرابههمراهگزارشتوجيهيمبانيمحاسباتيبهبيمهمركزي
ارسالنمايد.
هاييازقبيلبيمههايمهندسيكهامكانتعيينتعرفهيكسانوجودندارد


درتعييننرخحقبيمهرشته
ماده -۳
مؤسسهبيمهموظفاستبجايتعيينتعرفه،مبانيتعييننرخراباتوجهبهمقرراتاينآييننامهتعيينوهمزمانباابالغ

آنيكنسخهرابهبيمهمركزيارسالنمايند.
هايآتشسوزي،باربري،مهندسيونفت،گازوپتروشيمي،كشتيوهواپيما،


بيمهرشته

درتعييننرخحق
ماده  -۴

آييننامهشماره
نامهنحوهواگذاريبيمههاياتكايياجباريوميزانكارمزدومشاركتدرسودآن( " 

رعايتماده "۶
آيين
مصوبشورايعاليبيمه)واصالحاتبعديآنالزامياست.

۷۶
چنانچهحسببررسيبيمهمركزيمشخصشودنرخحقبيمه،جدولتعرفهكوتاهمدتوروزشمار،ميزانو

ماده -۵
هايبيمهايباضوابطمقرردراينآييننامهانطباقندارد،موسسهبيمه


مواردتخفيفويااضافهنرخهريكازرشته
موظفاستحداكثرظرفمدت۳۰روزپسازاعالمبيمهمركزيموارداعالميرابارعايتمراحلمقرردرماده۲اين
آييننامهاصالحوهمزمانباابالغآنيكنسخهرابهبيمهمركزيارسالنمايد.
چنانچهبراساسصورتهايماليحسابرسيشدهموسسهبيمهضريبخسارتششماههدررشتهدرمان

ماده -۶
بيشتراز۸۰درصدوضريبخسارتيكسالهدرسايررشتههايموضوعاينآييننامهبيشتراز۷۵درصدباشد،موسسه
اينآييننامهرادرخصوصآنرشتهاصالحوبهتاييد

بيمهموظفاستحداكثرظرفمدت۳۰روزمصوبهموضوعماده۲

مديرعامل(ياقائممقاموي)وتصويبهيئتمديرهبرساندوهمزمانباابالغآنيكنسخهرابهبيمهمركزيارسال
نمايد.
هايبيمهمهندسي،نفتوگاز،پتروشيمي،كشتيوهواپيماميانگينضريبخسارتدردورهپنجساله


دررشته
تبصره-۱
منتهيبهسالموردبررسيمالكعملاست.
آييننامه
هايبيمهايمقرراتمندرجدرماده ۳


ازرشته
تبصره-۲مبنايمحاسبهضريبخسارتموسسهبيمهدرهريك
مصوبشورايعاليبيمهخواهدبود.

آييننامهشماره)۵۸
ذخايرفنيموسساتبيمه( 
نامههايخودرابا
عاليبيمهداردبيمه 


هاييكهشرايطعموميمصوبشوراي

مؤسسهبيمهموظفاستدررشته
ماده -۷

رعايتآنشرايطصادرنمايد.

نامههاي
دررشتههايبيمهفاقدشرايطعموميمصوبشورايعاليبيمه،مؤسسهبيمهموظفاستشرايطبيمه 

تبصره-
خودراحسبموردبراساسآييننامههايمربوطآنرشتهيابراساسكلوزهايمتعارفبينالملليياچارچوبيكهبيمه

مركزيابالغخواهدكردصادرنمايد.
نامهبيمهمركزيميتواندمتناسبباتخلفوتكرار


درصورتاحرازتخلفمؤسسهبيمهازاجرايمفاداينآيين
ماده  -۸

آنحسبموردهريكازاقداماتزيرراانجامدهد:
.۱
.۲
.۳
.۴
.۵
.۶

اخطاركتبيبهمسئولفني،معاونفني،مديرعاملوياهيئتمديرهمؤسسهبيمه،
بيمهمركزيقبلازصدوربيمهنامهدريكياچندرشتهبيمه،

الزامشركتبهاستعالمنرخاز
كاهشكارمزداتكايياجباريسهمبيمهمركزيحداكثرتا۹۰%مبلغكارمزدمصوب.
سلبصالحيتمسئولفني،معاونفنيويامديرعاملمؤسسهبيمه،
يعاليبيمه،
تعليقپروانهفعاليتمؤسسهبيمهدريكياچندرشتهبيمهباتصويبشورا 
لغوپروانهفعاليتمؤسسهبيمهدريكياچندرشتهبيمهباتأييدشورايعاليبيمهوتصويبمجمععموميبيمه

مركزيج.ا.ا.ايران

بيمهمركزيهرساليكبارگزارشيازنتيجهاجراياينآييننامهتوسطهريكازموسساتبيمهراتهيهوبه

ماده -۹

شورايعاليبيمهارايهخواهدنمود.


نامههايشماره(۸۱مقرراتتعيينحق
االجرااستوجايگزينآيين 

اينآييننامهازتاريخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
الزم

ماده -۱۰

اي)واصالحاتبعديآنميشود.


هايبيمه

بيمهكليهرشته

موازين فني تعيين نرخهاي حق بيمه
هرشتههايبيمهمعيارهايعموميمندرجدربندالفوحسبمورد

موسسهبيمهموظفاستدرتعيينحقبيمهكلي

معيارهاياختصاصيرشتهذيربطمندرجدرسايربندهاياينموازينرارعايتنمايد:
بيمهانواعرشتههايبيمه:


الف)معيارهايعموميتعييننرخحق
پذيربودنريسك.


بيمه
)۱
 )۲شدتوتواترريسك.
 )۳توجهبهتابعتوزيعريسكوميانگينوواريانسآن.
سوابقعملياتبيمهايآنرشته.

)۴
اعمالتخفيفيااضافهنرخبراساسسابقهبيمهگذار.

)۵
دربيمههاياشخاص:عواملمتعارفبازاربيمهازجملهجدولمرگوميرونرخبهرهفني.

)۶
 )۷وضعيتريسكازلحاظرعايتاستانداردهايپيشگيريوايمني.
 )۸رعايتحدتوانگريشركت.
 )۹توجهبهعواملتشديدخطر.
 )۱۰مدتبيمه.
 )۱۱خطراتاضافيواستثنائات
 )۱۲فرانشيز
هزينههاياداريوعملياتي.

)۱۳
 )۱۴عدمتبعيضغيرموجهدرتعييننرخ.
واگذارياتكاييبويژهدررشتههاييمانندكشتيوهواپيماكهكلوزهاياستاندارددارند.

امكان

)۱۵
هايبينالمللي


هاوموافقتنامه

الملليداردوتابعيازكنوانسيون

مقرراتبينالملليدررشتههاييكهجنبهبين
)۱۶
است.
هايمشتركنبايداصولحاكمبرمحاسبهحقبيمهرانقضنمايد.


نامهدرقالببيمه

ارائهبيمه
)۱۷
 )۱۸توجهبهاوضاعپيرامونبازاربيمهكشور.
 )۱۹موازينفنيواصولآكچوئريرعايتشودوبالحاظماهيترشتههايبيمهاي،نرخحقبيمهبهنحويتعيين
گرددكهحقبيمهحداقلمعادلمجموعهزينههايخسارت،هزينههاياداري،بيمهگريوكارمزدفروشپس
ازكسردرآمدسرمايهگذاريباشد.
ب) معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حقبيمه رشته هواپيما:

اياستكهبهدليلتنوعپوششهاازجملهبدنه،مسئوليتدرقبال


هايبيمه

ترينرشته

بيمههواپيمايكيازتخصصي
گذاريداردويكيازرشتههايياستكهبدليلجنبه


پيچيدگيخاصيدرنرخ
مسافران،مسئوليتتوليدكنندگانو ...
المللياستوازكلوزهاياستانداردمختلفيدرهربخشازپوششهاي


هايبين

هاوموافقتنامه

المللي،تابعكنوانسيون

بين
آناستفادهميشود.

 )۱نوعهواپيما.
 )۲ارزشهواپيما.
 )۳سالساختهواپيما.
 )۴تجهيزاتايمنيهواپيما.
 )۵خطراتاضافيواستثنائات.
 )۶تعدادهواپيماهايبيمهشدهدرناوگان(يكهواپيماياتعداديازيكناوگان).
 )۷حوزةاستفاده(منطقةجغرافيائي(.
 )۸سابقةخسارتيدرپنجسالگذشته.
 )۹سوابقپروازي،تجربهوسنخلبان.
 )۱۰مدتپروازساالنه.
 )۱۱نوعكاربردهواپيما(آموزشي،مسافري،باريو...(.
مبناوميزانمسئوليت(كنوانسيونورشو،موافقتنامهمونترال...(.،

)۱۲
 )۱۳كلوزهايمورداستفاده.
هايتعميراتيورتبهموسساتيكهتعميراتراانجامدادهاند.


برنامه
)۱۴
 )۱۵عالمتثبتيوكشورسازندةهواپيما.
 )۱۶مديريتخطوطهوائي.
وضعيتونوعفرودگاههايمورداستفادهوتجهيزاتايمنيآنها.

)۱۷
پ) معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حقبيمه رشته كشتي:
باتوجهبهتنوعكشتيهاازجملهباريومسافريومحدودةترددآنها،محاسبةنرخدربيمةكشتيتابععواملمختلفي

انوشركتهايكشتيرانيدرقبالعواملانساني

هايفنيكشتي،نوعكاربريومسئوليتهايمختلفصاحب


مانندويژگي
هايمختلفبينالملليوكلوزهايمختلفياستكه


ومحيطزيستاست.اينرشتهنيزمانندبيمههواپيماتابعكنوانسيون
دراينرشتهمورداستفادهقرارميگيرد.

نوعشناور(باري،مسافريوكشتيهايويژهعملياتخاص(.

)۱
طبقهبنديوتاييدكنندهسالمتشناور.
 )۲موسسه 

 )۳ايمنيوقابليتدريانوردي.
 )۴سنشناور.
 )۵محدودةتردد.
 )۶سابقهخسارتي.
 )۷تعدادشناورهايبيمهشده(يككشتيياتعداديازيكناوگان).
سابقهفعاليتحرفهايمالكشناور.

)۸
 )۹مشخصاتشركتسازنده.
 )۱۰كشورسازندهوپرچم.
 )۱۱سوابقشغليخدمه.
 )۱۲ارزششناور.
 )۱۳فرانشيز.
نوعنيرويمحركهشناوروماشينآالت.

)۱۴
 )۱۵امكاناتتعميرشناور.
 )۱۶كلوزهايمورداستفاده.
 )۱۷محموله(موادفاسدشدني،موادنفتي،مسافرو...).

ت) معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حقبيمه رشته مهندسي:
ها،احصايعواملموثردرارزيابيريسكوتعيينحقبيمهبه


هايمهندسيبهدليلتعددپوششوتنوعپروژه

دربيمه
صورتجامعدشواراستزيرابستهبهنوعپروژهممكناستعواملموردنظرآنقدرمتنوعومتكثرباشندكهنتوانهمهآنها
حدوديت،آنچهدراينضوابطاعالمشدهاستعواملكليوفراگيربيمههايمهندسي

رافهرستنمود.بدليلهمينم
است.بنابراينتوجهبهعواملوپارامترهايويژههرنوعپروژهموضوعبيمهكهدراينضوابطذكرنشدهنيزموردتاكيد
است
)۱
)۲
)۳
)۴
)۵
)۶

هايهربخشازپروژه.


شناسائيريسك
ميزانتعهداتبيمهگردرهربخش.

تعيين
هايموقتي،عملياتساختماني،ماشينآالت،دورةنگهداري،


هايمختلفازجملهسازه

تفكيكپروژهبهبخش
آزمايشوراهاندازيو...

نحوهپرداختحقبيمه.
سابقهفعاليتهايپيمانكار.

هايمختلفپروژهها.


اناتايمنيدربخش
امك

مسئوليتدرقبالاشخاصثالثبادرنظرگرفتنمحيطپيرامونپروژهها.

)۷
هاوماشينآالت.


عواملتشديدخطردررابطهباوضعيتومحلاجرايپروژه
)۸
استهالكوعمرمفيدماشينآالت.

)۹
آوردزيانهايناشيازخطايانساني،نقصفنيومخاطراتبيروني.

 )۱۰بر
 )۱۱خطراتاضافيواستثنائات.
هايغيرمستقيممانندعدمالنفع.


توجهبهخسارت
)۱۲
هايسالگذشتهوويژگيهايهرريسك.


تجربهخسارت
)۱۳
دورهانتظاردرپوششعدمالنفع.

)۱۴
هايتحتپوششبراساسنوعپروژهها.


دامنهخسارت
)۱۵
بررسيكاملخطراتطبيعيومحيطيووضعيتزمينشناختيمحل.

)۱۶
 )۱۷مدتاجرايپروژه.
ويژگيهايطرحونوعمصالحساختماني.

)۱۸
 )۱۹درصدپيشرفتپروژه.
 )۲۰شرايطوتمهيداتمربوطبهاطمينانازسالمتاجرايپروژه.
 )۲۱تجهيزاتايمنيواطفايحريقوامكاناتحفاظتي.
 )۲۲تجربهپرسنل.
سوابقاجرائيپيمانكاردرانجامپروژههايمشابه.

)۲۳
گذاروروشهايتامينماليپروژه.


شرايطماليبيمه
)۲۴
شيفتهايكاري.
 )۲۵تعدادونوع 
ميزانونوعمسئوليتهايمجري.

)۲۶
سازندگانوعرضهكنندگانتجهيزاتولوازمومصالح.

)۲۷
 )۲۸سوابقوخساراتقبليپيمانكار.
شرايطوكلوزهايپيوستبيمهنامه.

)۲۹
 )۳۰نوعوسطحتكنولوژيانجامكار.

ث) معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حقبيمه رشته باربري:
وپوششهايفراترازهركلوز.

 )۱نوعودامنهپوششبراساسكلوزهاي  Aو  Bو  Cو TOTAL LOSS
 )۲نوعوخصوصياتمحموله(شكنندگي،فسادپذيريو...).
 )۳طريقحمل(زميني،هوائيويادريايي).

 )۴مسافتومسيرحمل.
 )۵قلمروجغرافياييحمل.
 )۶امكاناتايمنيوسيلةحمل.
مقرراتبينالملليحاكمبرحمل.

)۷
عواملغيرقابلپيشبينيازجملهتغييرمسيرحمل.

)۸
 )۹خطراتاضافيواستثنائات.
 )۱۰مبداءومقصدحمل.
خسارتهايناشيازجنگ،اغتشاشوياتحريم.

)۱۱
 )۱۲انتقالكاالازيكوسيلهحملبهوسيلهديگر(Transshipment).
 )۱۳دفعاتحمل(Partshipment).
 )۱۴دورهاعتباربيمه نامه.
 )۱۵نحوهپرداختحقبيمه.
نامههايداخلي.
داردررابطهبابيمه 


درجشرطاخذبارنامهحاويارزش
)۱۶
 )۱۷مشخصاتوسيلهحمل.

ج) معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حقبيمه رشته آتشسوزي:
 )۱نوعقرارداد(عادي،تمامخطر،فرستالسو)...
 )۲گزارشكارشناسريسك.
 )۳نوعوامكاناتايمنيموردبيمه.
 )۴نوعكاالهايموردبيمه.
 )۵دامنةپوشش.
 )۶درصدوميزانفرانشيزدرخطراتاضافي.
 )۷خطراتاضافيواستثنائات.
 )۸سوابقخسارتيدرزمينهموردبيمه،نوعفعاليتوگذشتهبيمهگذار.
بنديريسكهايپروژه.


طبقه
)۹
 )۱۰محاسبه  MPLوEML.
 )۱۱خطرهايتحتپوشش.
 )۱۲مدتزماناعتباربيمهنامه.
 )۱۳پوششمسئوليتدرقبالاشخاصثالث.

استهالكسازههايموردبيمه.

)۱۴
 )۱۵منطقةخطر(ميزانريسكزلزله).
 )۱۶پراكندگيريسك.

چ) معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حقبيمه رشته بدنه اتومبيل:
 )۱نوعخودرو(سواري،اتوكار،باركش،موتورسيكلتياسايروسايلنقليه).
 )۲ظرفيتخودروبراساسوزنوياتعدادسرنشين.
 )۳حجمموتور.
 )۴تعدادسيلندر.
 )۵نوعپالك(سازماني،شخصي،عموميو)...
 )۶سالساخت.
 )۷امكاناتايمنيخودرو(ترمز ABSو...).
برونشهري).
محدودةمجازتردد(درونشهري -

)۸
 )۹سوابقخسارتيبيمه گذار.
 )۱۰وزنوسيلهنقليه.
 )۱۱نوعكاربري(امدادي،خدماتي،راهسازي،كشاورزيو...).
 )۱۲خطراتاضافيواستثنائات.
 )۱۳ميزاناستهالك.
دامنهپوششهايارائهشده.

)۱۴
 )۱۵مشخصاتبيمه گذارازجملهسن،تحصيالت،جنسيت،شغلو...
 )۱۶تعدادرانندگانخودرووميزاناستفادهآنها.
 )۱۷نحوهنگهداريازخودرو(داشتنپاركينگو...).

ح) معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق بيمه رشته حوادث:
 )۱مشخصاتبيمه گزاريابيمهشدهازجملهجنسيت،شغل،سن،ميزانتحصيالت،وضعيتتاهلو...
 )۲وضعيتسالمتيبيمهشده.
 )۳نوعبيمهحادثه(گروهي،خانوادهوانفرادي)

)۴
)۵
)۶
)۷
)۸
)۹
)۱۰
)۱۱
)۱۲
)۱۳
)۱۴
)۱۵
)۱۶
)۱۷

تعيينحدتعهدبيمه گربرايخطراتفوت،نقصعضو،ازكارافتادگيوهزينه هايپزشكي
تعيينخطراتاصليتحتپوشش
تعيينمرجعحلاختالف.
طبقهريسكشغلويافعاليتبيمه شدهويابيمهگزار
گردرهرحادثهودرمدتاعتباربيمهنامه.


تعيينميزانتعهدبيمه
ميزانغرامتروزانهعموميوغرامتبستريشدندربيمارستان.
دورةاعتباربيمهنامه.

حوزةجغرافياييفعاليتبيمهشده.

نوعحادثه(حوادثناشيازكارياسايرحوادث)
تعريفدقيقوجامعحادثه
طبقهبنديعواملخارجيمسببحادثه
مشخصكردنمصاديقدفاعمشروعونجاتاشخاصواموالدرمعرضخطردربيمهنامه.

منطقهفعاليتومكانارائهپوشش
سوابقخسارتيبيمهگذارويابيمهشده


خ) معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ در حق بيمه رشته مسئوليت حرفهاي پزشكان:
)۱
)۲
)۳
)۴
)۵
)۶
)۷
)۸
)۹
)۱۰
)۱۱
)۱۲
)۱۳

مشخصاتبيمهگزاريابيمهشدهازجملهجنسيت،شغل،سن،ميزانتحصيالت،وضعيتتاهلو...
بنديگروههايپزشكيوپيراپزشكيبراساستخصصوماهيتفعاليت.

طبقه
مبناياحرازمسئوليتبيمهگذار.

گروبيمهگذار).


گر(براساسديهياتوافقبيمه

تعييندقيقحدتعهدبيمه
تعيينمرجعحلاختالف.
سوابقخسارتيبيمهگذارويابيمهشده

حوزةجغرافياييفعاليتبيمهگذارويابيمهشده

نوعبيمهنامه(گروهيياانفرادي).
هزينههايدفاعودادرسي.

خسارتهايتبعي(غيرمستقيم).

خطراتاصليتحتپوشش
سابقهفعاليتبيمهگذاردررشتهتخصصي.

گردرهرحادثهودرطولمدتبيمهنامه.


تعيينحداكثرتعهدبيمه

)۱۴
)۱۵
)۱۶
)۱۷

تعيينمرجعذيصالحتشخيصوتاييدميزانصدماتواردهبهاشخاصثالث
هزينههايپزشكي

دورةاعتباربيمهنامه

تعدادتقريبياعمالجراحيطيمدتاعتباربيمهنامه

د) معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق بيمه رشته مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان:
)۱
)۲
)۳
)۴
)۵
)۶
)۷
)۸
)۹
)۱۰
)۱۱
)۱۲
)۱۳
)۱۴
)۱۵
)۱۶
)۱۷

موضوعفعاليت(عمراني،ساختمانيو)....
محدودهمكانيپروژه
مدتزماناجرايپروژه
تعدادكاركنانفعالدرپروژه
تعدادطبقاتپروژه
سقفتعهدات
خطراتاصليوفرعيتحتپوشش
كلوزهايتحتپوشش
سابقهفعاليتكارفرما
سوابقخسارتيكارفرما
مهارتوسوابقتجربيكاركنان
متوسطسنيكاركنان
ساعتكاركاركنان(شبانهياروزانه)
پيشرفتفيزيكيپروژه
استاندارهايپيشگيريوايمنيپروژه
مبناياحرازمسئوليت
شخصيتحقوقيبيمهگذار(حقيقي،حقوقي،دولتي،خصوصيو)...

ذ ) معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق بيمه رشته مسئوليت متصديان حمل و نقل داخلي:
)۱
)۲
)۳
)۴

ارزشمحموله
نوعحمل
نوعكاالهايموردحمل
تعدادحملدردورهاعتباربيمهنامه

)۵
)۶
)۷
)۸
)۹
)۱۰
)۱۱
)۱۲
)۱۳
)۱۴
)۱۵
)۱۶
)۱۷

حوزهجغرافياييفعاليتبيمه گذار
سوابقخسارتيوحسنشهرتراننده
مبداءومقصدحمل
ميزانمسافتحمل
مشخصاتوسيلهحمل
محموله هايخاص
سابقهفعاليتبيمهايبيمهگذار
تعهدبيمهگردرهرحادثهبراساسارزشكاال
مرجعتشخيصميزانصدماتواردهبهكاال
نحوهكنترلبيمهگذاربرعملياتحملونقل
ميزانفعاليتهايتخصصيبيمهگذارازجملهحملمحصوالتپتروشيميو...
رعايتاستانداردالزمدرتخليهوبارگيريوسنخيتنوعوسيلهنقليهبانوعكاال
مشخصاتمسيرحمل

ر ) معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق بيمه رشته مسئوليت مدني در مقابل كاركنان و اشخاص ثالث

براي شناورهاي صيادي:
)۱
)۲
)۳
)۴
)۵
)۶
)۷
)۸
)۹
)۱۰
)۱۱
)۱۲
)۱۳

سابقهفعاليتحرفهايبيمهگذار
محدودهمكانيفعاليت
وضعيتايمنيشناور
مشخصاتفنيشناور(سالساخت،نوع،سنو)....
ظرفيتشناور
تعدادشناورهايتحتپوشش
مسافتمسيرموردتردد
تخصصپرسنلشناور
شرايطآبوهواييمحلموردبيمه
تعيينمرجعاحرازمسئوليت
باناموبينامبودنكاركنان
ميزانفعاليتشناور
حوزهجغرافياييفعاليت(آبهايآزادياداخلكشور)

 )۱۴تعدادنيرويانساني
 )۱۵خطراتفعاليتشناوردربرابرمحيطزيست
 )۱۶حجمواندازهصيد
ز ) معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق بيمه رشته مسئوليت مسئوالن و مجريان امر واگذاري:
)۱
)۲
)۳
)۴
)۵
)۶
)۷
)۸
)۹
)۱۰
)۱۱
)۱۲

حداكثرتعهدبيمه گربرايهربنگاه
حداكثرتعهدبيمهدرطولمدتقرارداد
نحوهواگذاري(مناقصهاي،توافقيو)...
دورهكشف
ميزانواگذاري
تعدادواگذاريها
نحوهحلاختالف
مبناياحرازمسئوليت
سوابقاجراييوتجربهمسئوالنومجريانواگذاري
هزينه هايدفاعوداوري
دايرهوحدودمدعيانبيمهنامه
نوعفعاليتشركت هايواگذارشده

ژ) معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق بيمه رشته اعتبار داخلي:
)۱
)۲
)۳
)۴
)۵
)۶
)۷
)۸
)۹
)۱۰

نوعتضميناخذشده
مدتزمانبازپرداخت
ميزاناعتباردريافتي
سهمآوردهوامگيرنده
نرخبهرهاعتباردريافتي
ردهبنديموسساتمالي(بانكي،ليزينگ،موسساتماليواعتباريو)...
تعدادبيمهنامهاعتباري
سهمبيمه گذاردرخسارت
رتبهاعتباريموسسهمالي
رتبهاعتباريتسهيالتگيرنده

 )۱۱درجهتوانگريموسسهمالي
 )۱۲سابقهبهره وريفعاليتاقتصاديوامگيرنده
 )۱۳شهرتاجتماعيتسهيالتگيرنده

س) معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق بيمه رشته اعتبار صادرات كاال:
)۱
)۲
)۳
)۴
)۵
)۶
)۷
)۸
)۹
)۱۰
)۱۱
)۱۲
)۱۳
)۱۴

دورهاعتباربيمه نامه
ميزاناعتبارتحتپوشش
تعدادقراردادهايفروش
نوعتضاميندريافتي(دولت،بانكمركزيو)...
مدتزمانوصولمطالبات
اعتبارسنجيخريدار
ميزانمطالباتوصولنشدهبيمهگذار
وضعيتترازتجاريكشورمبداءومقصد
امكانپيگيريقضائيخريدارانبراساسقوانينكشورمقابل
سطحوميزاناستحكامروابطدوكشور
ميزانامنيتوثباتسياسيواقتصاديكشورمقصد
درجهاعتبارپشتيبانمعامله
مفادقراردادفروش(موارديازجملهالزامبهرعايتاستانداردكاالهايصادراتي)
اعتبارسنجيفروشندهازنظرارائهمحصوالتاستاندارد

ش) معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق بيمه رشته وجوه در صندوق:
)۱
)۲
)۳
)۴
)۵
)۶

سرمايهثبتيبيمهگذار
نوعومشخصاتفنيوتعدادگاوصندوق
جانماييمحلاستقرارگاوصندوق
نوعسازهمحلاستقرارگاوصندوقوبخصوصديوارهايجانبآن
نوعوموقعيتسازههايهمجوار
موقعيتجغرافياييمنطقه

)۷
)۸
)۹
)۱۰
)۱۱
)۱۲
)۱۳
)۱۴
)۱۵
)۱۶
)۱۷
)۱۸
)۱۹
)۲۰
)۲۱
)۲۲

مخاطراتاقتصادي،تجاري،طبيعي،فنيوسياسيكهفعاليتبيمه گذارومحلاستقرارگاوصندوقراتهديد
ميكند
جايگاهاقتصاديبيمهگذاردرصنعتوصنفمربوطه
سيستمحسابداريودفاترماليونحوهثبتونگهداريآنها
تعدادافرادشاغلدرمحل،ساعت كاري،تعدادشيفت كاريوبخصوصنوعوفراينداستخدامافراد
تعدادنگهبانانمستقردرمحلونحوهگشتزنيآنهاوتعدادشيفت كاريآنها
تعدادوجايگاهحقوقيافراديكهبهكليدورمزگاوصندوقدسترسيدارند
برآوردنوعوارزشمحتوياتگاوصندوقبرپايهآمارواطالعاتعملكردسهتاپنجسالگذشتهبيمه گذار
سيستمهايايمنيوتجهيزاتجانبيآنها(سيستمدزدگير،دوربينمداربسته،دستگاهتلفنكننده،برقاضطراري،
آژيرواعالمكنندههايايمنيو)...
مسافتوفاصلهزمانيتامركزانتظامي(كالنتريها،پاسگاه،ادارهآگاهيو)...
پوششهايبيمه ايتامينشدهبرايمحلاستقرارگاوصندوقباتاكيدبرخطراتبالقوهمرتبطباآن
سابقهبيمه ايمحلموردبيمه
سابقهحوادث،بخصوصسرقتدرطولسهاليپنجسالگذشته
مدتبيمه نامه
خطراتتحتپوششبيمه نامه
نوعوميزانتعهداتبيمهگر
سهممشاركتبيمهگذاردرخسارت

ص) معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق بيمه رشته وجوه در راه:
)۱
)۲
)۳
)۴
)۵
)۶
)۷
)۸
)۹

سرمايهثبتيبيمه گذار
موقعيتجغرافياييمنطقه
فاصلهطوليوزمانيبينمبداءومقصدحمل
ريسكترافيكيمسيرحمل
نوعوسيلهحمل
تعدادمحافظينونگهبانانمستقردرمبداءومقصدبارگيريوتخليهوجوه
تعدادمحافظينونگهبانانهمراهوسيلهحمل
نوعتجهيزاتايمنيهمراهمحافظين(اسلحه،گازاشكآورو)....
ميزاناحاطهنيروهايانتظاميبرمسيرحمل

)۱۰
)۱۱
)۱۲
)۱۳
)۱۴
)۱۵
)۱۶
)۱۷

سيستمهايكنترليموجوددرمسيرحمل(دوربين هايترافيكيو).....
ميزانيكپارچگيوعدمتوقفوسيلهحملدرطولمسير
مخاطراتاجتماعي،تجاري،ترافيكي،طبيعيوسياسيكهدرطولمسيرحملوسيلهحملراتهديدميكند
برآوردنوعوارزشمحتوياتبستههايحملشوندهدرهرسفروتعدادحملهادرهرروزدرطولمدتبيمه
نامهبرپايهآمارواطالعاتسهتاپنجسالگذشتهبيمه گذار
مدتبيمه نامه
خطراتتحتپوششبيمه نامه
نوعوميزانتعهداتبيمه گر
سهممشاركتبيمه گذاردرخسارت

ض) معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق بيمه قرارداد بيمه تعهد پرداخت حقوق ورودي عبور كاالي

خارجي و قرارداد بيمه تعهد حقوق ورودي عبور داخلي كاال:
)۱
)۲
)۳
)۴
)۵
)۶
)۷
)۸
)۹
)۱۰
)۱۱
)۱۲
)۱۳
)۱۴
)۱۵

نوعكاال
مالككاال
مسيرحركتوموقعيتجغرافيايي
نوعترانزيت
نوعوسيلهحمل
گمركمبداومقصد
حجمفعاليتشركتبيمه
سطحتوانگريوظرفيتمجازنگهداريريسك
مكانيزمپيشگيريازخسارت
مكانيزممديريتخسارت
سطحدانشفنيمديريتفنيمربوطه
جديتسازمانراهداريدربرخوردبارانندگانمتخلف
جديتگمركدربرخوردباشركتمتخلف
همكاريگمركدرمديريتخسارتشركتبيمه
خودمالكبودنرانندهكاميونحاملكااليترانزيتي

ط) معيارهاي عمومي تعيين نرخ حق بيمه رشته نفت ،گاز و پتروشيمي:
 )۱منطقهجغرافياييپروژه
 )۲موضوعپروژه
 )۳مدتبيمهنامه
 )۴تفكيكزمانيپروژهازنظرمدتساخت،دورهنگهداري،دورهآزمايشوراه اندازي(داشتنبرنامهزمانبندي)
 )۵سرمايهبيمهنامه
 )۶تعهدبيمهنامه(تعيينسقفتعهداتبيمه گردرهربخش)
 )۷شروطبيمهنامه،كلوزهاوحدغرامتهايمربوطه
 )۸سايرپوششهايارائهشده
 )۹ميزانكسوراتقابلاعمالدرهربخش
 )۱۰تفكيكريسكهايپروژهبهبخشهايمختلفازجملهماشين آالتدرحالنصبودرحالبهره برداريسازه
هايموقتيوعملياتساختماني
 )۱۱سابقهفعاليتوصالحيتفنيپيمانكاردرپروژههايمشابه
 )۱۲تمهيداتوتجهيزاتايمنيمرتبطبانوعوماهيتريسك
 )۱۳ميزاناستهالكوعمرمفيدماشينآالت
 )۱۴شناساييعواملتشديدخطر(محلاجراوعواملبيرونيپروژه)واقداماتبيمه گذاردرجهتپيشگيريبهموقع
ازآنها
 )۱۵خساراتسنواتگذشتهدرارتباطباريسكهايبهرهبرداري
 )۱۶درصدپيشرفتپروژه
 )۱۷نحوهعملكردعواملH.S.E.
 )۱۸اقداماتوتمهيداتموردعملبيمه گذاربراياطمينانازسالمتاجرايپروژهازلحاظرعايتاستانداردها
 )۱۹شناساييخسارتهايزيستمحيطيمحتمل
 )۲۰تجهيزاتايمنياطفايحريقوامكاناتحفاظتي
 )۲۱برآوردزيانهايناشيازخطايانساني،نقصفنيومخاطراتبيروني
 )۲۲دامنهخسارتهايتحتپوششبراساسنوعپروژه
 )۲۳شرايطماليبيمهگذاروروشهايتامينماليپروژه
 )۲۴تعدادونوعشيفتهايكاري
 )۲۵كنترلشيفتهاطبقاستانداردهايتعيينشده
 )۲۶ساختارسازمانيمصوبپيمانكار
 )۲۷شناختمشاركتپيمانكارانفرعي(دراينبخشتوجهبه sub contractorهاهمميشود)

 )۲۸محاسبه  MPL ,EMLجهتبرآوردحداكثرميزانخسارت
 )۲۹سازندگانوعرضهكنندگانماشين آالت،تجهيزات،لوازمواليسنسهاوگارانتيهاووارانتيها
 )۳۰گستردگيوپراكندگيريسك
 )۳۱برنامهزمانبنديترسيمخسارتواردهوتدوينصورتوضعيتخسارتدربازهزمانيمشخص
 )۳۲اهميتمديرانپروژهبهمقولهايمني.

ظ) معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق بيمه رشته نفت ،گاز و پتروشيمي در بخشoff shore:
 )۱نظارتبرعملكردپيمانكارتوسطناظرشخصثالث)(MWS ,TP
 )۲برنامهساختومونتاژتجهيزاتدرياردپيمانكار
 )۳برنامهدستورالعملهايبارگيري،چيدمان،تجهيزاتسنگينبررويوسيلهحمل
 )۴شرايطكيفيتوقابليتوكاليبراسيونتجهيزاتجابجاكنندهازقبيلجرثقيلها،شناورهاوقايقها
 )۵برنامهزمانبنديحملوتطابقآنباشرايطآبوهواييبراساسپيشبينيسازمانهايمعتبرهواشناسي
 )۶برنامهمقابلهپيمانكاردرمواجههباشرايطبحران
 )۷تطابقاقداماتاجراييبااصول،موازينواستانداردهايكارفرما
 )۸شناختونحوهبرخوردوثبت Near Missها(آنچهكهبهوقوعنميپيونددوليخيليبهوقوعنزديكاست)
 )۹وجود(quality control) QC plan
 )۱۰رعايتاستانداردهايبينالملليIMO
 )۱۱سوابقوتمهيداتايمنيپروژهازنظرحوادثطبيعي
 )۱۲تستهايغيرمخرببررويتجهيزاتوماشينآالت
 )۱۳استانداردهاياورهال ) (over Haulتجهيزاتوماشين آالتبراساسدستورالعملهايكارخانهسازنده
 )۱۴نگهداريسازهتوسطپيمانكارپسازانجامنصبوتكميلكاردردرياقبلازتحويلبهكارفرما/بهره بردار

ع) معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حقبيمه رشته نفت ،گاز و پتروشيمي در بخشon shore:
)۱
)۲
)۳
)۴

دارابودنمجوزانجامكارهايسرد ) (cold work permitوگرم)(Hot work permit
وجودآموزشهايتخصصيايمنياشخاصدرگيردرحينپروژه

ها(آنچهكهبهوقوعنميپيونددوليخيليبهوقوعنزديكاست)

شناختونحوهبرخوردوثبتNear Miss
كاليبراسيونتجهيزاتوماشينآالت


 )۵استانداردهاياورهال ) (over Haulتجهيزاتوماشينآالتبراساسدستورالعملهايكارخانهسازنده
 )۶روشهاياجراييساختيابهرهبرداري
 )۷تمهيداتالزمجهتمواجههباتغييراتجوي(وقوعطوفانونزوالتآسماني)ودارابودنماشين آالت،پمپ-
هايالزمجهتتخليهويابرگشتآب
 )۸سوابقوتمهيداتايمنيپروژهازنظرحوادثطبيعي
 )۹آناليزريسكتجهيزاتسنگينوزن(نحوهتخليه،بارگيري،حملوتخليهدرسايت،زمانجابجاييتجهيزاتو
نصبآندرارتفاعات)
)۱۰ايمنيانجامكاردرارتفاعاتوايجادداربستها
)۱۱برنامهانجامگودبرداري هاونحوهپايداريدرديوارههايگود
)۱۲برنامهاجرايفونداسيونمربوطبهتجهيزاتسنگينومهم
)۱۳برنامهنصبتجهيزاتسنگينومهم
)۱۴وجودمانورهايتمرينجهتمواجههباحادثه
)۱۵برنامهمقابلهپيمانكاردرمواجههباشرايطبحران

غ) معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق بيمه رشته مازاد مالي خسارت وارد شده به شخص ثالث در

اثر حوادث ناشي از وسيله نقليه:
)۱
)۲
)۳
)۴
)۵
)۶
)۷
)۸
)۹

نوعوسيلهنقليه
كاربري
قدرتموتور
ظرفيت
ميزانتعهد
سالساخت
وضعيتايمني
ضريبخسارتنوعخودرو
سوابقرانندگيوبيمه ايدارنده

ف) معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق بيمه رشته درمان گروهي:

)۱
)۲
)۳
)۴
)۵
)۶
)۷
)۸

خطراتتحتپوشش
ميزانتعهدات
تعدادبيمهشدگان
پراكندگيجغرافياييبيمهشدگان
ميانگينسنيبيمهشدگان
تعرفهخدماتتشخيصيودرمانيدرمنطقهتمركزبيمهشدگان
نوعفعاليتبيمهگذار
سوابقورفتارهايبيمه گذاروبيمه شدگان

ق) معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق بيمه رشته درمان خانواده:
)۱
)۲
)۳
)۴
)۵
)۶
)۷

گروهسني
وضعيتسالمت
سابقهبيمهاي
شغلونوعفعاليت
خطراتتحتپوشش
ميزانتعهدات
تعرفهخدماتتشخيصيودرمانيدرمنطقهتمركزبيمه شدگان

