
ایران اسالمی جمهوری صنعتی - تجاری آزاد مناطق در بیمه های شرکت فعالیت و تأسیس مقررات  

 تصویبنامه هیئت وزیران

02/06/1379  

تعاریف - اول فصل  

رودمی کار به مربوطمشروح هایعبارت جای به زیر هایواژه نامه آیین این در. 1 ماده  : 

ایراناسالمی جمهوری صنعتی - تجاری آزاد مناطق: آزاد مناطق( الف . 

آزادمناطق استثنای به ایران اسالمی جمهوری کشور: کشور نقاط سایر( ب . 

آزاد مناطق از هریك: منطقه( پ . 

آزاد مناطق از هریك سازمان: سازمان( ت . 

نامهآیین این(2) ماده در مذکور مؤسسات کلیه: نامهآیین این موضوع مؤسسات( ث . 

باشندمی درمنطقه فعالیت به مجازنامه آیین این مقررات طبق که ایبیمه مؤسسات: بیمه مؤسسات( ج . 

 ارایه اعضا به تنها متقابل بیمه صورتبه را خود خدمات که ایبیمه مؤسسات: متقابل بیمه مؤسسات( چ

نمایندمی . 

 بیمه یا و بیمه معامالت انجام طهواس ، کارمزد دریافت مقابل در که حقوقی شخص: بیمه کارگزاری مؤسسه( ح

باشد ایبیمه خدمات ارایه اوتنها شغل و بوده هاطرف بین اتكایی . 

 نام تحت اصلی مؤسسه وظایف و موضوع چهارچوب در که ایرانی بیمه مؤسسات از یكی تابعه واحد: شعبه( خ

کندمی فعالیت منطقه در آن ومسؤولیت . 

 و ایرانی بیمه مؤسسات از یكی با نمایندگی قرارداد براساس که حقوقی یا حقیقی شخص: بیمه نمایندگی( د

 عهده به درمنطقه را بیمه امر در قرارداد طرف مؤسسه وظایف و موضوع از بخشی انجام ،نامه آیین این مقررات

است گرفته . 

 ایران مرکزی بیمه با ارتباط تسهیل منظور به که آزاد مناطق در شده ثبت بیمه موسسات دفتر: ارتباطی دفتر( ذ

شود می ایجاد کشور نقاط سایر در ذیربط ی ها سازمان دیگر و  . 

 



تأسیس. دوم فصل  

 مقررات طبق ،سازمان پیشنهاد به بناکه مؤسساتی وسیله به آزاد مناطق در اتكایی بیمه و بیمه عملیات. 2 ماده 

 خواهدانجام برسند ثبت به زیر هایصورت از یكی به و داشته دریافت مجوزایران مرکزی بیمه ازنامه آیین این

 :شد

 سهامکلیه که خارجی یا و ایرانی حقوقی وحقیقی سهامداران مشارکت با ایرانی بیمه تعاونی یا سهامی شرکت .1

باشد نام با آن . 

بیمه کارگزاری یا و نمایندگی مؤسسه .2 . 

است بالمانع منطقه در ثبت و نامهآیین این مقررات رعایت با بیمه مؤسسات توسط شعبه تأسیس. 1 تبصره . 

 رسدمی بیمه عالی شورای تصویب بهکه ضوابطی رعایت با حقیقی اشخاصبه بیمه نمایندگی اعطای. 2 تبصره

است پذیرامكان . 

 و دولتی از اعم) گری بیمه و ایران مرکزی بیمه تاسیس قانون مقررات مشمول ایرانی بیمه مؤسسات. 3 تبصره

میباشند زیر اشكار از یكی به آزاد مناطق در فعالیت به مجاز(  دولتی غیر : 

گری بیمه و ایران مرکزی بیمه تاسیس قانون رعایت با نمایندگی ایجاد و شعبه تاسیس - الف  

 آئین این مقررات چارچوب در خارجی و داخلی حقوقی و حقیقی اشخاص مشارکت با بیمه موسسه تاسیس - ب

 . نامه

 و تعیین ایران مرکزی بیمه سوی از بیمه موسسات ارتباطی دفاتر فعالیت محدوده و ایجاد ضوابط:  ۴ تبصره

شد خواهد اعالم  . 

 برای بیمه عرضه به مجاز نمایند،می دریافتدرمنطقه فعالیت اجازه نامه آیین این اجرای در که مؤسساتی. 3 ماده

 نقاط سایر به وارداتیکاالی نقل و حمل بیمه و کشور نقاط سایر در موجود بیمه موارد وموضوعات ،مقیم اشخاص

 بیمه عملیات. باشندنمی است شده باز ایران در آن یااعتباراسنادی منعقد ایران در آن خرید قرارداد که کشور

مستثناست ماده این حكم ازشمول اتكایی . 

 سایر بیمهمؤسسات توانندازنمی رادارند منطقه در مستقیم ایبیمه فعالیت اجازه تنها که مؤسساتی. 1 تبصره

نمایندقبول اتكایی بیمه کشور نقاط . 



 آیین این چهارچوب در( اشخاص غیربیمه)مسؤولیت و اموال بیمه به نسبت توانندمی بیمه مؤسسات. 2 تبصره

کنند فعالیت اقتصادیویژه مناطق در مربوط ومقررات قوانین رعایت و نامه . 

 از که ایبیمه موارد و موضوعات از دستهآن برای آزاد مناطق ایبیمه مؤسسات توسط نامه بیمه صدور. 3 تبصره

 وفهرست مستثناست ماده این ازشمول شودنمی عرضه کشور نقاط سایر در فعالایرانی ایبیمه مؤسسات طرف

 ایران مرکزی بیمه توسط ،بیمه مؤسسات کشور،برای نقاط سایر در مجاز بیمه موارد و موضوعات قبیل این

شودمی اعالم هاسازمانبه و تهیه ،مقررات این تصویب ازتاریخ ماه 3 ظرف حداکثر . 

است زیر قرار بهبیمه کارگزاری و نمایندگی ،بیمه مؤسسات برای سرمایه حداقل. ۴ ماده : 

 باید که شوندمیتشكیل ریال( 000،000،000،1۵)میلیارد پانزده حداقل سرمایه با مستقیم بیمه مؤسسات .1

باشد شده پرداخت نقد صورت به آن( %۵0)درصد پنجاه حداقل . 

 باید که شوندمی تشكیل ریال( 000،000،200)میلیون دویست حداقل سرمایه با متقابل بیمه مؤسسات .2

باشد شده پرداخت نقد صورتبهآن( %۵0) حداقل . 

 که شوندمی تشكیل ریال( 000،000،000،۸۵)میلیارد پنج و هشتاد حداقل سرمایه با اتكایی یمهب مؤسسات .3

باشد شدهپرداخت نقد صورت به آن( %۵0)درصد پنجاه حداقل باید . 

 تشكیل ریال( 000،000،300) سیصدمیلیون حداقل سرمایه با بیمه کارگزاری یا و نمایندگی مؤسسات .۴

باشد شده پرداخت نقد صورت به آن( %۵0) درصدپنجاه حداقل باید که شوندمی . 

 پیشنهاد به یكبارموکول سال 2 هر ماده این در مندرج ارقام در تعدیل هرگونه. 1تبصره

است وزیران هیأت تصویب و ایرانمرکزیوبیمه آزادمناطقعالیشورایدبیرخانهمشترك . 

 قبول مورد ارزهای به باید را خود ریالی الشرکهسهم نامه آیین این موضوعمؤسسات خارجی سهامداران. 2 تبصره

نمایند ارایه را ارز تبدیل گواهی یا و پرداختهایران مرکزی بانك . 

 اسالمی جمهوری مرکزی بانك موردتأییدهای بانك از یكی نزد باید ماده این موضوع سرمایه وجوه. 3 تبصره

شود واریز باشد شعبه آزاددارای مناطق در ترجیحا که ایران  

 

فعالیت پروانه و ثبت مجوز. سوم فصل  



 ایران مرکزی بیمه توسط که ثبت مجوزارایهبه موکول ،منطقه در نامه آیین این موضوع مؤسسات ثبت. ۵ ماده

 سهام و سرمایه میزان ، ،مدیراناساسنامه در بعدی تغییراتهرگونه ثبت و شودمی ادرص

است ایران مرکزی بیمه موافقت ارایه بهموکول باشندرسیدهثبتبهکهمؤسساتی . 

شود تسلیم ایران مرکزیبیمه به باید زیر اطالعات و مدارك ،ثبت مجوز تحصیل برای. 6ماده : 

مؤسسه اساسنامه( الف . 

آن پرداخت تعهد گواهینامه یا رسید ،مؤسسه سرمایه میزان( ب . 

هاآن پرداخت ونحوه غیرنقدی و نقدی سهام( پ . 

هاآن از هریك تعدادسهام و تابعیت و مدیران و بازرسان ،سهامداران اسامی صورت( ت  . 

باشد آن مدیران شهرت حسن و مؤسسه وفنی مالی صالحیت معرف که دیگری اطالعات و مدارك و اسناد( ث . 

 باید مذکور مهلت ظرف مؤسسه ثبت عدمصورت در. دارد اعتبار ماه 6 مدت برای شده صادر ثبت مجوز.  تبصره

شودتحصیل ثبت مجوز مجددا . 

 خواسته اطالعات و مدارك آخرین تسلیمتاریخ از روز 30 ظرف حداکثراست موظف ایران مرکزی بیمه. 7 ماده

 مصوب- ایران اسالمی جمهوری صنعتی - تجاری ازاد مناطق اداره چگونگیقانون( 2۸) ماده رعایت با شده

نمایند اعالم سازمان به کتبی طور به ردتقاضا یا قبول از اعم را خود نظر نامه آییناین مقررات و - 1372 . 

 به را خود اعتراض روز 30 ظرف تواندباشدمی داشته اعتراض شده اعالم نظر به متقاضی که صورتی در.  تبصره

االجراست الزم و قطعی مزبور مجمع تصمیم. کند تسلیم ایرانمرکزی بیمهعمومی مجمع . 

 چند یا یك ،اتكایی بیمه برای فعالیت ،پروانهمنطقه در مؤسسه ثبت گواهی دریافت با نایرا مرکزی بیمه. ۸ ماده

کرد خواهد دوصادر یاهر و مستقیم بیمه رشته . 

فعالیت نمودن محدود و پروانه لغو. چهارم فصل  

 زیر موارد در معین هایرشته یا هارشتهتمام برای ایران مرکزی بیمه توسط شده صادر فعالیت پروانه. 9 ماده 

شد خواهد لغو : 

پروانه دارنده تقاضای درصورت( الف . 

باشد نكرده شروع منطقه در را خودعملیات پروانه صدور از پس یكسال تا مؤسسه که صورتی در( ب . 



مؤسسه ورشكستگی صورت در( پ . 

 که باشد طوری مؤسسه مالی وضع ،بیمهعالی شورای تأیید و ایران مرکزیبیمه تشخیص به که صورتی در( ت

 حقوقصاحبان و گذاران بیمه و شدگانبیمه زیان به مؤسسه فعالیت ادامه یا نمایدعمل خود تعهدات به نتواند

باشد هاآن . 

نامه آیین این در شده بینی پیش سایرموارد( ث . 

 حسب یانامهآیین اینمقررات یا خوداساسنامه برخالف نامهآیین اینموضوعمؤسسات کهمواردی در. 10 ماده

 و ایرانمرکزی بیمه پیشنهاد به نمایند، رفتار منطقه درمؤسسات این بر حاکمسایرمقررات برخالف سازماناعالم

 دایم یا موقت طوربه اتكایی هاییابیمه معینهایرشته یا رشته رد فعالیت از بیمه عالی شورای تصویب

شد خواهندممنوع . 

 و موقت طور به فعالیت از هاآن یاممنوعیت نامه آیین این موضوع مؤسسات فعالیتپروانه لغو و صدور. 11 ماده

 خود هزینهبه باشد، الزم هاآن حقوق صاحبان و نشدگا بیمه و گذاران بیمه منافع حفظ لحاظ از که اطالعاتی

 دو در منطقه و تهران کثیراالنتشار هایروزنامه از ویكی کشور رسمی روزنامه در ایران مرکزیبیمه توسط مؤسسه

شد خواهد آگهی ماهیك فاصله به نوبت . 

 لغو دایم طور به اتكایی بیمه یا بیمه یاچندرشته یك برای ایبیمه مؤسسه فعالیت پروانه که صورتی در. 12 ماده

 منافعمتضمن که شد خواهد اتخاذ ترتیبی ،بیمه عالی شورای تصویب و ایرانمرکزی بیمه پیشنهاد به بنا شود

 کلیه با مؤسسه پرتفوی انتقال ،ترتیباتاین جمله از.باشد هاآن حقوق صاحبان و شدگان بیمه ،گذاران بیمه

خواهدبود باشد منطقه در فعالیت به مجاز که دیگری مؤسسه به آن وتعهدات حقوق به مربوط اسناد و سوابق . 

فعالیت نحوه. پنجم فصل  

 نگهدارند را خود فنی ذخایر و قانونی هایاندوختهحساب موظفند نامه آیین این موضوع بیمهمؤسسات. 13 ماده 

 هریك برای فنی وذخایر قانونی هایاندوخته انواع. نمایند منعكس مشخص صورت به را هاآنافتادن کاربه نحوه و

 سرمایه نیز و ذخایر و هااندوخته این انداختن کار به ترتیب چنینهم ،محاسبه طرز و میزان و بیمه هایازرشته

 به است مذکورمؤسسات مالی منابع نماینده که غیرمنقول و منقول اموال ارزیابی نحوه ومؤسسه

رسندمی بیمه عالیشورای تصویب به که است هایی دستورالعملموجب . 

 را خود ستقیمم ایبیمه معامالت کلیه از(%10) درصد ده موظفند نامه آیین این موضوع بیمه مؤسسات. 1۴ ماده

باشدمجازمی مزبور اتكایی رد یا قبول در ایران مرکزی بیمه. نمایند اتكاییبیمهایران مرکزی بیمه نزد . 



رسید خواهد بیمه عالی شورای تصویببه که است دستورالعملی موجب به شرایط سایر و کارمزد نرخ.  تبصره . 

 تضمین( 13) ماه در مذکور ذخایر هاواندوخته چنین هم نامه آیین این موضوع بیمه مؤسساتاموال. 1۵ ماده

 انحالل صورت در و است آنان حقوق صاحبان و شدگانبیمه و گذاران بیمه مطالبات و حقوق

 تقدم حق سایربستانكاران به نسبت آنان حقوق صاحبان و شدگان بیمه و گذاران بیمه ،مؤسسهیاورشكستگی

 .دارند

است عمر بیمه با تقدم حق بیمه مختلف هایرشته میان در. 1 تبصره . 

 حقوق صلح را خود اموال ایران مرکزی بیمهقبلی موافقت بدون توانندنمی ماده این در مذکورمؤسسات. 2 تبصره

دهند قرار استرداد حق با معامله نوع هر موضوع یا و واگذارکنند رهن به یا و نمایند . 

 ماده اخیر بخش مطابق ،ماده این( 2) تبصرهموضوع معامالت انجام هنگام موظفندرسمی اسناد دفاتر. 3 تبصره

 سند در راآن مفاد و مطالبه را ایران مرکزی بیمه موافقتنامه گری بیمه و ایران مرکزیبیمه تأسیس قانون( 60)

نمایند منعكس . 

 از یكی در را خود زیان و سودصورت و ترازنامه موظفند نامه آیین این موضوع بیمه مؤسسات. 16ماده

نمایند درجمنطقه و تهران کثیراالنتشار هایروزنامه . 

 بازرسان و مدیران ،عمده داراندرسهام تغییرهرگونه موظفند نامه آیین این موضوع مؤسسات. 17 ماده

برسانند ایران مرکزی بیمه اطالع به دوهفته ظرف را مؤسسه( حسابرسان) . 

 ، کالهبرداری ، امانت در ،خیانتسرقت ،قتلجرایم از یكی به کشور از خارج در یا ایران در که اشخاصی. 1۸ ماده

 تقصیر به ورشكستگانچنین هم ، باشند شده محكوم مذکور جرایم در معاونت یا واختالس محل بی چك صدور

باشند نامه آیین اینموضوع مؤسساتمدیران یا مؤسسان جزو توانندنمی تقلب و . 

 مقررات تابع ،ورشكستگی و انحالل ،عملیاتانتقال و ادغام نظر از نامه آیین این موضوع بیمه مؤسسات. 19 ماده

باشندمی گریوبیمه ایرانمرکزی بیمه تأسیس قانون( ۵9) الی(۵1) مواد و نامه آیین این . 

نظارت. ششم فصل  

 منطقه در نامه آیین این موضوع مؤسساتفعالیت بر نامه آیین این مقررات طبق ایران مرکزی بیمه. 20 ماده

کرد خواهد نظارت . 

موظفند مورد حسبنامه آیین این موضوع مؤسسات. 21 ماده : 



 عالی شورای تأیید به ایران مرکزی بیمه پیشنهادبه که اینمونه طبق را خود مالی هایصورت و هاحساب( الف

نمایند ونگهداری تنظیم رسدمی بیمه . 

 سازمان توسط شده تأیید حسابرسان اظهارنظر و رسیدگی مورد که را خودمالی هایصورت از نسخه یك( ب

 مرکزیبیمه به مالی دوره پایان از ماه 6 ظرف حداکثر است گرفته قرار المللیمعتبربین حسابرسان یا حسابرسی

کنند تسلیم ایران . 

 و تنظیم کند،می تهیه ایران مرکزی مهبیکه اینمونه طبق را خود ساالنه ایبیمه عملیات وضعیت صورت( پ

نمایند تسلیم ایران مرکزی بیمهبه مربوط دوره پایان از ماه 3 ظرف . 

 آیین این اجرای حسن بر نظارت منظور به ایران مرکزی بیمه که را موردی یا ایدوره آمار و اطالعات سایر( ت

دهند قرار اختیارسازمان در دهد تشخیص الزم نامه . 

 شورای دبیرخانه اطالع با و ایرانمرکزی بیمهعامل هیأت اعضای از یكی کتبی حكم با که اعزامی بازرسان با( ث

دهند قرارآنان اختیار در را الزم اطالعات و نمایند همكاری کنندمی پیدا حضورمحل در آزاد مناطق عالی . 

 فوق ترتیبات رعایت بر عالوه نمایند،میعرضهزندگی مدت بلند هاینامه بیمه که ایبیمه مؤسسات.  تبصره

 بیمه موردقبول فنی محاسب تأیید و رسیدگی مورد مربوط فنی ذخایر و هاتاحساب کنند اتخاذ ترتیبی موظفند

گیرد قرار ایران مرکزی . 

 گزارش در مكلفند ایحرفه و قانونی بروظایف عالوه نامه آیین این موضوع بیمه مؤسسات حسابرسان. 22 ماده

نمایند نظر اظهار نیز نامه آیین این مقررات اجرایحسن به نسبت خود نهایی . 

 مربوط، مقررات از نامهآیین این موضوعمؤسسات تخلف هرگونه مشاهدهصورت در ایران مرکزی بیمه. 23 ماده

 در. نمایدمی ابالغ و تعیین ایراد رفع برای را مناسبی مهلت و اعالم سازمان ومؤسسه به کتبی طور به را مراتب

( 10) ماده مطابق کتبی اخطار با و مورد حسب ایرانمرکزی بیمه ،تخلف تكرار یا تخلف موقعبه رفع عدم صورت

کرد خواهدعمل هنام آیین این . 

 از نباید گاههیچ نامه آیین اینموضوع بیمهمؤسسات در( سهام صاحبان حقوق) هادارایی خالص ارزش. 2۴ ماده

باشد کمتر زیر ازبندهای حاصل رقم ترینبزرگ : 

نامهآیین اینمقررات طبق شده پرداخت سرمایه حداقل( %90) درصد نود( الف . 

دوره خسارت نگهداری نسبت ضربدر مالیسال آخرین ناخالصشده صادر هایبیمه حق( %10) درصد ده( ب . 



 ضربدر قبل مالی دوره سه در شده ایجادخسارات کل ساالنه میانگین درصد( %3/1۴) دهم سه و چهارده( ج

دوره خسارت نگهداری نسبت . 

 هایخسارت کل/ مربوط دوره شده ایجاد خسارت کل: از است عبارت دوره خسارت نگهداری نسبت.  تبصره

اتكایی گران بیمه سهم خسارت کسر از پس شده ایجاد  

 طرح است موظف بیمه مؤسسه ،نامه آییناین( 2۴) ماده در مندرج هاینصابحصول عدم صورت در. 2۵ ماده

 تأیید به ،مالی هایصورتارایه برای مقرر مهلت پایان از ماه 3 ظرف را مذکور هاینصاببه نیل خصوص در خود

 محدود به نسبت نامه آیین این مقررات طبق ایران مرکزی بیمهصورت این غیر در برساندایران مرکزی بیمه

 شده ارایه طرح اجرای زمان هرحال در. کرد خواهد اقدام مورد حسب بیمه مؤسسه پروانه لغو یا فعالیتکردن

باشد یكسال از نبایدبیشتر . 

 هم ،ایبیمه عملیات ذخایر و هابدهیمعرف هایدارایی کلیه مكلفند نامه آیین این موضوع مؤسسات. 26 ماده

. نمایندگذاری سرمایه و کشورنگهداری نقاط سایر یا زادآ مناطق در تنها خودرا هایاندوخته و سرمایه چنین

 مرکزی بیمه موافقت و سازمان تأیید با ازکشور خارج در ماده این موضوع هایدارایی از بخشی نگهداری.  تبصره

است مجاز ایران . 

مقررات سایر. هفتم فصل  

 اجرای در که باشندمی خساراتی جبرانمسؤول بیمه رسمی کارگزاران و نمایندگان و بیمه مؤسسات. 27 ماده

 در بیمه مؤسسه هر. آید وارد دیگران به کارکنانشان یا هاآن یامسامحه و تقصیر سبب به وظایفشان

 جبران به مكلف نماید، بیمه خودقبول نمایندگان وسیله به یا رأسا ندارد بیمه پروانه که معینی هاییارشتهرشته

بود خواهد دیده زیان خسارت . 

 آیین این موضوع اتكاییبیمه یا و بیمهعملیاتبه مبادرت پروانه تحصیل بدون که اشخاصی عملیات از. 2۸ ماده

 ،لزومصورت درعالوهوبه آمده عمل به جلوگیری سازمان توسط ایران مرکزی بیمهدرخواستبه نمایند، نامه

 ومعنوی صنعتی هایمالكیت و هاشرکت ثبت ضوابط(21) ماده مقرراتبراساس را مزبوراشخاصایرانمرکزیبیمه

 سایر و - آزاد مناطق عالی شورای ۴/2/137۴ مصوب- ایران اسالمی جمهوری صنعتی - تجاری آزاد مناطق در

داد خواهد قرار پیگرد تحت صالحذیمراجع طریق از مربوطمقررات و قوانین . 

 نسبت تصمیم اتخاذ منظوربه را بیمه عالیشورای اعضای که مواردی کلیه در بیمه عالی شورای رئیس. 29 ماده

 عالی دبیرشورای از نماید،می دعوت آزاد درمناطق بیمه مؤسسات فعالیت یا تأسیسبه مربوط موضوعات به



 آزاد مناطق عالی شورای دبیر جلسات این در. کندمیدعوت جلسه در شرکت برای نیز وی نماینده یا آزاد مناطق

داشت خواهد رأی نیزحق وی نماینده یا . 

 نشده بینی پیش موارد در و است نامه آییناین مقررات تابع تنها نامه آیین این موضوع مؤسسات فعالیت. 30ماده

بود خواهد تجارت قانون از قسمتی اصالح قانون و تجارت قانون ،تابعمؤسسه امور اداره حیث از . 

شودمی لغو درمنطقه آن با مغایر مقررات کلیه ،نامه آیین این تصویب تاریخ از. 31 ماده . 


