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قانونتأسیسبیمهمرکزىایرانوبیمهگرىم
مصوب1350/3/30مجلسشوراىاسالمی

بخشاول-بیمهمرکزىایران
قسمتاول-تشکیلوموضوع

ماده1- به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه ش��دگان 
و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت مؤسس��ه اى به نام بیمه 

مرکزى ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامى تأسیس مى گردد.
ماده2- س��رمایه بیمه مرکزى ایران پانصد میلیون ریال اس��ت که به پنجاه سهم ده میلیون ریالى 
با نام تقس��یم مى ش��ود و تمامى آن متعلق به دولت و غیرقابل انتقال اس��ت و افزایش آن با تصویب 
مجمع عمومى امکان پذیر اس��ت. مبلغ مزبور از محل اندوخته هاى شرکت سهامى بیمه ایران تأمین 

خواهد شد.
ماده3- مرکز اصلى بیمه مرکزى ایران تهران است و بیمه مرکزى ایران مى تواند در هرجاکه الزم 

بداند به شرکت سهامى بیمه ایران نمایندگى بدهد.
م�اده4- بیمه مرک��زى ایران تابع قوانین و مقررات عمومى مربوط به دولت و دس��تگاه هایى که با 
س��رمایه دولت تشکیل شده اند نمى باش��د مگر آن که در قانون مربوط صراحتًا از بیمه مرکزى ایران 
نام برده شده باش��د ولى نسبت به مواردى که در این قانون پیش بینى نشده باشد بیمه مرکزى ایران 

تابع قانون تجارت است.
  

قسمتدوم-وظایفواختیارات
ماده5- بیمه مرکزى ایران داراى وظایف و اختیارات زیر است:

1- تهیه آیین نامه ها ومقرراتى که براى حس��ن اجراى امر بیمه در ایران الزم باش��د با توجه به مفاد 
این قانون.

2- تهیه اطالعات الزم از فعالیت هاى کلیه مؤسسات بیمه که در ایران کار مى کنند.
3- انجام بیمه هاى اتکایى اجبارى.

4- قبول بیمه هاى اتکایى اختیارى از مؤسسات داخلى یا خارجى.
5- واگذارى بیمه هاى اتکایى به مؤسسات داخلى یا خارجى در هر مورد که مقتضى باشد.

6- اداره صندوق تأمین خسارت هاى بدنى و تنظیم آیین نامه آن، موضوع ماده 10 قانون بیمه اجبارى 
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م مسئولیت مدنى دارندگان وسایل نقلیه موتورى زمینى در مقابل شخص ثالث مصوب دى ماه 1347.
7- ارش��اد و هدایت و نظارت بر مؤسس��ات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سالمت بازار بیمه و 
تنظی��م امور نمایندگى و داللى بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایى و جلوگیرى از رقابت هاى مکارانه 

و ناسالم.
تبصره - بیمه مرکزى ایران ملزم به حفظ اسرار مؤسساتى است که به موجب این قانون حق نظارت 
بر آنها را دارا مى باشد و به هیچ وجه نباید از اطالعاتى که در جهت اجراى این قانون به دست مى آورد 

جز در مواردى که قانون معین مى نماید استفاده کند.

قسمتسوم-ارکانبیمهمرکزىایران
ماده6. بیمه مرکزى ایران داراى ارکان زیر است: 

1- مجمع عمومى.
2- شوراى عالى بیمه.

3- هیئت عامل.
4- بازرسان.

 
فصلاول-مجمععمومی

م�اده7- مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران مرک��ب از وزیر امور اقتصادى و دارایى، وزیر بازرگانى، 
وزیر کار و امور اجتماعى، هیئت عامل و بازرس��ان بدون داش��تن حق رأى در جلسه شرکت خواهند 

کرد.1
ماده8- مجمع عمومى عادى به دعوت رئیس کل بیمه مرکزى ایران س��الى یک مرتبه حداکثر تا 

پایان شهریور ماه تشکیل مى شود.
مجمع عمومى فوق العاده به دعوت رئیس کل بیمه مرکزى ایران و یا به پیش��نهاد هریک از اعضاى 

مجمع عمومى تشکیل خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزى ایران موظف اس��ت ظرف ده روز پس از دریافت پیش��نهاد تش��کیل جلسه 
مجمع عمومى را کتبًا دعوت کند. در دعوتنامه دستور جلسه، روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذکر 

1- به موجب تصویبنامه شماره 49708 مورخ 26/8/1353 هیئت وزیران مستند به ماده 4 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادى و دارایى به شرح 
متن اصالح شده است
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خواهد شد.م
هی��چ موضوع��ى را نمى توان در مجمع عمومى عادى یا فوق الع��اده مطرح کرد مگر آن که قباًل جزو 

دستور قرار داده شده باشد.
ماده9- وظایف مجمع عمومى به شرح زیر است:

الف- تعیین خط مشى کلى.
ب- رسیدگى و اظهارنظر نسبت به گزارش ساالنه رئیس کل بیمه مرکزى ایران.

ج- رسیدگى و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و ترتیب تقسیم سود.
د- تصویب سازمان و آیین نامه هاى مالى و ادارى بیمه مرکزى ایران.

ه�- تصویب مقررات استخدامى با رعایت بند پ ماده 2 قانون استخدام کشورى.
و- انتخاب بازرسان.

ز- تعیین حقوق رئیس کل و اعضاى هیئت عامل و حق الزحمه بازرسان.
ح- تصمیم نس��بت به هر موضوعى که از طرف رئیس کل بیمه مرکزى ایران جزو دستور قرار داده 

شده باشد.
   

فصلدوم-شوراىعالیبیمه
ماده10- شوراى عالى بیمه از اشخاص زیر تشکیل مى شود:

1- رئیس کل بیمه مرکزى ایران.
2- معاون وزارت امور اقتصادى و دارایى.

3- معاون وزارت بازرگانى.
4- معاون وزارت کار و امور اجتماعى.

5- معاون وزارت جهاد کشاورزى.1
6- رئیس شرکت سهامى بیمه ایران.

7- مدیرعامل یکى از مؤسسات بیمه به انتخاب سندیکاى بیمه گران ایران.
8- یک نفر کارشناس امور حقوقى به انتخاب مجمع عمومى.

9- یک نفر کارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومى.

1- حسب نظریه مورخ 1383/7/12 معاونت حقوقى و امور مجلس ریاست جمهورى ، به جاى معاون وزارت تعاون و امور روستاها معاون وزارت 
جهاد کشاورزى در جلسات شوراى عالى بیمه شرکت نماید
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م 10- یک نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رئیس اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایران.
تبصره- اعضاى ش��وراى عالى بیمه موضوع بندهاى 7 و 8 و 9 و 10 براى مدت س��ه سال انتخاب 

مى شوند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است.
ماده11- ریاس��ت ش��وراى عالى بیمه بدون شرکت در اخذ رأى با رئیس کل بیمه مرکزى ایران و 

در غیاب او با قائم مقام او خواهد بود.
ماده12- اعضاى شوراى عالى بیمه قبل از شروع به کار باید در مجمع عمومى سوگند یاد کنند که 
در انجام وظایف ش��وراى عالى بیمه نهایت دقت و مراقبت را مبذول دارند و کلیه تصمیمات خود را 

به صالح کشور اتخاذ نمایند و اسرار شوراى عالى بیمه را حفظ کنند.
ماده13- جلس��ات ش��وراى عالى بیمه حداقل ماه��ى یک بار به دعوت رئیس ش��وراى عالى بیمه 
تش��کیل خواهد ش��د و درصورتى که حداقل چهار نفر از اعضاى ش��وراى عالى بیم��ه کتبًا تقاضاى 
تشکیل جلسه را بنمایند رئیس شوراى عالى بیمه موظف است ظرف یک هفته اعضاى شوراى عالى 

را براى تشکیل جلسه دعوت کند.
ماده14- جلسه شوراى عالى بیمه با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسمیت مى یابد و تصمیمات با 
اکثریت پنج رأى حاضر در جلسه رسمى معتبر و قابل اجرا  است. هنگام رسیدگى و اخذ رأى نسبت 
به مؤسس��ه بیمه اى که یکى از اعضاى ش��وراى عالى به نحوى در آن سهیم است آن عضو در رأى 

شرکت نخواهد کرد.
ماده15- صورت جلس��ات مذاکرات ش��وراى عالى بیمه در دفترى ثبت و به امضاى رئیس شوراى 

عالى بیمه رسیده و در بیمه مرکزى ایران نگاهدارى مى شود.
ماده16- ش��وراى عالى بیمه داراى دبیرخانه اى خواهد بود که س��ازمان آن را ش��وراى عالى بیمه 
تصویب خواهد کرد، رئیس و کارکنان دبیرخانه از بین کارکنان بیمه مرکزى ایران انتخاب مى شوند.

ماده17- وظایف شوراى عالى بیمه به شرح زیر است:
1- رس��یدگى و اظهارنظر نس��بت به صدور پروانه تأسیس یا لغو پروانه مؤسسات بیمه طبق مقررات 

این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومى.
2- تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده مؤسسات بیمه قرار گیرد.

3- تعیین انواع معامالت بیمه و شرایط عمومى بیمه نامه ها و نظارت بر امور بیمه هاى اتکایى.
4- تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته هاى مختلف بیمه مستقیم.
5- تصویب آیین نامه هاى الزم براى هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه.
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6- رسیدگى و اظهارنظر نسبت به گزارش بیمه مرکزى ایران درباره عملیات و فعالیت هاى مؤسسات م
بیمه در ایران که حداقل هر شش ماه یک بار باید تسلیم شود.

7- اظهارنظر درباره هرگونه پیشنهاد که از طرف رئیس شوراى عالى بیمه به آن ارجاع مى شود.
8- انجام سایر وظایفى که این قانون براى آن تعیین نموده است.

 
فصلسوم-هیئتعامل

ماده18- هیئت عامل بیمه مرکزى ایران مرکب از رئیس کل و قائم مقام رئیس کل و معاونان بیمه 
مرکزى ایران خواهد بود.

م�اده19- رئی��س کل بیمه مرکزى ایران و قائم مقام او به پیش��نهاد وزیر امور اقتصادى و دارایى 
و تصویب هیئت وزیران و معاونان بیمه مرکزى ایران به پیش��نهاد رئیس کل بیمه مرکزى ایران و 

موافقت وزیر امور اقتصادى و دارایى به موجب تصویبنامه هیئت وزیران منصوب مى شوند.
م�اده20- رئی��س کل و قائم مق��ام رئیس کل بیمه مرکزى ایران براى مدت چهار س��ال منصوب 

مى شوند و انتصاب مجدد آنان بالمانع است.
ماده21- رئیس کل بیمه مرکزى ایران باالترین مقام اجرایى و ادارى بیمه مرکزى ایران مى باشد.

ماده22- وظایف و اختیارات رئیس کل بیمه مرکزى ایران به شرح زیر است:
الف- نظارت در اجراى این قانون و آیین نامه هاى مربوط به آن.

ب- نمایندگى بیمه مرکزى ایران در مقابل اش��خاص و مؤسس��ات دولتى یا خصوصى و دادگاه ها و 
س��ایر مراجع قضایى و غیرقضایى با حق توکیل و س��ازش و سایر اختیارات مندرج در ماده 62 قانون 

آیین دادرسى مدنى.
ج- تفویض قس��متى از اختیارات خود و حق امضا به قائم مقام و یا معاونان و یا رؤس��ا یا کارمندان و 

تعیین وظایف آنان.
د- تقدیم گزارش وضع حساب ها و امور بیمه مرکزى ایران به مجمع عمومى.

ه�- تقدیم گزارش عملیات و فعالیت هاى مؤسسات بیمه در ایران به شوراى عالى بیمه.
م�اده23- در غی��اب رئیس کل بیمه مرک��زى ایران قائم مقام رئی��س کل داراى کلیه اختیارات و 

وظایف قانونى او خواهد بود.
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م فصلچهارم-بازرسان
م�اده24- بیم��ه مرکزى ایران داراى دو نفر بازرس1 که اطالع��ات و تجارب کافى در امور بیمه و 
حسابدارى داشته باشند خواهد بود که یک نفر از آنان از طرف وزیر امور اقتصادى و دارایى و دیگرى 
از طرف وزیر بازرگانى پیشنهاد و با تصویب مجمع عمومى براى یک سال تعیین خواهند شد، انتخاب 

مجدد بازرسان بالمانع است.
ماده25- بازرس��ان حق دارند هر گونه اطالع��ى را از بیمه مرکزى ایران بخواهند ولى حق دخالت 

مستقیم در امور بیمه مرکزى ایران را ندارند.
رس��یدگى به ترازنامه ساالنه وظیفه اصلى بازرسان مى باشد ترازنامه بیمه مرکزى ایران یک ماه قبل 
از تشکیل مجمع عمومى تسلیم بازرسان خواهد شد تا گزارش درباره آن تهیه و ضمن اظهار نظر به 

مجمع عمومى تسلیم کنند.


قسمتچهارم-مقرراتمختلف
ماده26- رئیس کل و سایر اعضاى هیئت عامل در مدت تصدى خود نمى توانند عضویت شرکت ها 

و مؤسسات بازرگانى را قبول نمایند و یا در سایر دستگاه هاى دولتى یا ملى سمتى داشته باشند.
تبصره - تدریس در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى و قبول سمت هاى غیر موظف در مؤسسات 

خیریه و اجتماعى و آموزشى بال مانع است.
ماده27- اسناد مالى  و  اوراق بهادار و چک هاى بیمه مرکزى ایران با دو امضا معتبر خواهد بود.

ماده28- بیمه مرکزى ایران مجازخواهدبودکه موجودى هاى نقدى خود را به صورت حس��اب جارى و 
یا س��پرده نزد بانک بیمه ایران2 نگاهدارى نماید. یا براساس بودجه مصوب از محل سرمایه و ذخایر 
و اندوخته هاى خود و صندوق تأمین خس��ارت هاى بدنى تا مبلغ یک صد میلیون ریال در هر س��ال 
ب��ا تصویب هیئت عام��ل و مازاد بر آن با تصویب مجمع عمومى به ه��ر نوع عملیات دیگر از جمله 
خرید سهام و مشارکت در بانک ها و شرکت هاى دیگر با حق فروش و انتقال آنها که براى توسعه و 

پیشرفت وظایف بیمه مرکزى ضرورى یا مفید باشد مبادرت نماید.3
ماده29- اعضاى ش��وراى عالى بیمه و مش��اورین و اعضاى ادارى ش��وراى عالى بیمه و افرادى 
که ش��وراى عالى بیمه در اجراى وظایف خود به آنها مراجعه مى کند و رئیس کل و س��ایر اعضاى 

1-  به موجب اساسنامه سازمان حسابرسى مصوب 1366/6/17 وظیفه بازرسان به سازمان حسابرسى محول گردیده است.
2- این بانک در بانک ملت ادغام شده است. 

3-  به موجب قانون اصالح قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه گرى مصوب 1353/3/6 به شرح متن اصالح شده است
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هیئت عامل و بازرس��ان و کلیه کارکنان بیمه مرکزى ایران باید از افش��اى اطالعات محرمانه اى که م
در اجراى وظایف محوله به دس��ت مى آورند خوددارى نمایند واال مش��مول مقررات ماده 138 قانون 

مجازات عمومى خواهند بود.
ماده30- شرکت سهامى بیمه ایران عملیات خود را جز آنچه به موجب بندهاى 1 و 2 و 3 و 6 و 7 
ماده 5 این قانون جزو وظایف و اختیارات بیمه مرکزى ایران قرار داده ش��ده است بر طبق اساسنامه 

خود ادامه خواهد داد.
وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هاى دولتى و شهردارى ها و هر مؤسسه دیگرى که اکثریت سرمایه 
آن متعلق به دولت یا س��ازمان هاى مزبور مى باش��د و یا تحت نظر دولت و یا سازمان هاى مزبور اداره 

مى شوند موظف اند بیمه هاى خود را منحصراً در شرکت سهامى بیمه ایران انجام دهند.
این حکم ش��امل ش��رکت  ملى نفت ایران - شرکت  ملى ذوب آهن ایران - شرکت هواپیمایى ملى 
ایران - بانک مرکزى ایران - بانک ملى ایران - سازمان مرکزى گسترش و نوسازى صنایع ایران و 
صندوق توس��عه کش��اورزى خواهد بود مگر آن که مجمع عمومى هر یک از این مؤسسات نسبت به 

بیمه آنها تصمیم دیگرى اتخاذ نماید.
تبصره -  دولت مکلف اس��ت ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون اساس��نامه جدید ش��رکت 

مزبور را براى تصویب کمیسیون هاى دارایى و استخدام مجلسین تقدیم کند.

بخشدوم-بیمهگرى
قسمتاول-مؤسساتبیمه

فصلاول-کلیات
 ماده31- عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکت هاى سهامى عام ایرانى که کلیه سهام آنها بانام 

بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت.
تبصره1- فعالیت مؤسسات بیمه خارجى مشمول مقررات فصل چهارم این قانون خواهد بود.

تبصره2- تشخیص فعالیت هایى که به آن عملیات بیمه اطالق مى شود با شوراى عالى بیمه خواهد بود.

ماده32- تعداد سهامداران یک مؤسسه بیمه ایرانى نباید کمتر از ده شخص حقیقى یا حقوقى باشد.
ماده33- هر شخص حقیقى یا حقوقى نمى تواند بیش از 20 درصد سهام یک مؤسسه بیمه ایرانى 
را دارا باش��د، نصاب 20 درصد ش��امل اقارب نسبى و سببى درجه یک از طبقه اول صاحب سهم نیز 

خواهد بود.
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م ماده34- احکام مواد 31 و 32 و 33 ش��امل مؤسس��ات بیمه اى که صاحب س��هم آن دولت یا بنیاد 
پهلوى1 است نمى شود.

ماده35-واگذارى سهام مؤسسات بیمه ایرانى غیردولتى به اشخاص حقیقى یا حقوقى تبعه خارج تا 
بیست درصد با موافقت بیمه مرکزى ایران مجاز است و بیش از آن موکول به پیشنهاد بیمه مرکزى 
ایران و تأیید ش��وراى عالى بیمه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود در مورد اخیر انتقال س��ود سهام 
س��هامداران خارجى در هر س��ال نباید از دوازده درصد مجموع س��رمایه پرداخت شده و سود انتقال 

نیافته سال هاى قبل تجاوز کند.2
تبصره - انتقال سهام مؤسسات بیمه ایرانى به دولت هاى خارجى یا انتقال بیش از 49 درصد سهام 
آنها به اش��خاص حقیقى یا حقوقى خارجى مطلقاً ممنوع اس��ت. انتقال س��هام بین سهامداران اتباع 

خارجى باید با موافقت قبلى بیمه مرکزى ایران صورت گیرد.
ماده36- مؤسسات بیمه ایرانى با سرمایه حداقل یک صد میلیون ریال تشکیل مى شود که باید 50 
درصد آن نقداً پرداخت شده باشد میزان ودیعه اى که عنداالقتضا براى هر یک از رشته هاى بیمه در 
نظر گرفته خواهد شد در آیین نامه اى که از طرف بیمه مرکزى ایران تهیه و به تصویب شوراى عالى 

بیمه مى رسد تعیین خواهد شد.
ماده37- ثبت هر مؤسس��ه بیمه در ایران موکول به ارائه پروانه تأس��یس که از طرف بیمه مرکزى 
ایران صادر مى شود خواهد بود همچنین ثبت هر گونه تغییرات بعدى در اساسنامه و میزان سرمایه و 
سهام مؤسسات بیمه اى که به ثبت رسیده باشند موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزى ایران مى باشد.

 
فصلدوم-صدورپروانه

ماده38- براى انجام عملیات بیمه در تمام رش��ته ها یا رش��ته اى معین باید قباًل طبق مقررات این 
فصل از بیمه مرکزى ایران پروانه تحصیل گردد براى تحصیل پروانه مذکور متقاضى باید مدارک و 

اطالعات زیر را به بیمه مرکزى ایران تسلیم کند:
1- اساسنامه مؤسسه.

2- میزان سرمایه مؤسسه.
3- صورت کامل اسامى شرکا و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هر یک از آنها.

1-  نام بنیاد یاد شده بعد از انقالب به بنیاد علوى تغییر یافته است. 
2- به موجب قانون اصالح قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه گرى مصوب 1353/3/6 به شرح متن اصالح شده است. 
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4- میزان سهام نقدى و غیرنقدى و نحوه پرداخت آنها.م
5- اس��ناد و م��دارک و اطالعات دیگرى که بیمه مرکزى ایران ب��راى احراز صالحیت مالى و فنى 

مؤسسه و حسن شهرت مدیران الزم بداند.
ماده39- تقاضاى صدور پروانه به بیمه مرکزى ایران تس��لیم مى ش��ود بیمه مرکزى ایران مکلف 
است حداکثر ظرف مدت شصت روز از تاریخ تسلیم آخرین مدارک و اطالعات خواسته شده با رعایت 

مفاد بند یک ماده 17 نظر مجمع عمومى را اعم از قبول یا رد تقاضا کتبًا به متقاضى اعالم نماید.
هرگاه متقاضى نسبت به نظر اعالم شده اعتراض داشته باشد مى تواند ظرف سى روز اعتراض خود 

رابه هیئت وزیران تسلیم نماید. نظرى که هیئت وزیران اتخاذ نماید قطعى خواهدبود.
 

فصلسوم-ابطالپروانه
م�اده40- پروان��ه بیمه براى تمام رش��ته ها و یا رش��ته هاى معین��ى درموارد زیر پ��س از موافقت 

شوراى عالى بیمه با تصویب مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران ابطال خواهد شد:
1- در صورت تقاضاى دارنده پروانه.

2- در صورتى که مؤسسه بیمه تا یک سال پس از صدور پروانه عملیات خود را شروع نکرده باشد.
3- در مواردى که به تش��خیص بیمه مرکزى ایران وضع مالى مؤسس��ه بیمه طورى باشد که نتواند 
ب��ه تعه��دات خود عمل نماید یا بر بیمه مرکزى ایران ثابت گردد که ادامه فعالیت مؤسس��ه به زیان 

بیمه شدگان و بیمه گذاران و یا صاحبان حقوق آنها است.
ماده41- در مواردى که مؤسس��ه بر خالف اساس��نامه خود یا قوانین و مقررات بیمه رفتار کند به 
پیش��نهاد بیمه مرکزى ایران و تصویب ش��وراى عالى بیمه به طور موقت از قبول بیمه در رشته هاى 

معین ممنوع خواهد شد.
ماده42- در صورتى که پروانه مؤسس��ه بیمه اى طبق ماده 40 باطل گردد مؤسس��ه مزبور مى تواند 
ظرف س��ى روز به هیئت وزیران مراجعه و لغو تصمیم متخذه را درخواس��ت کند. نظر هیئت وزیران 

قطعى است.
م�اده43- صدور یا لغو پروانه مؤسس��ه بیم��ه و اطالعاتى که از لحاظ حفظ مناف��ع بیمه گذاران و 
بیمه ش��دگان و صاحبان حقوق آنها الزم باشد به هزینه خود مؤسسه بیمه توسط بیمه مرکزى ایران 
در روزنامه رس��مى کشور و یکى از روزنامه هاى کثیراالنتش��ار تهران و در صورتى که مؤسسه بیمه 
در شهر یا شهرهاى دیگر شعبه یا نمایندگى داشته باشد در یکى از روزنامه هاى آن شهرها نیز در دو 
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م نوبت به فاصله یک ماه آگهى خواهدشد.
ماده44- در صورتى که پروانه مؤسس��ه بیمه اى براى یک یا چند رش��ته به طور دایم لغو شود بیمه 
مرکزى ایران با تصویب شوراى عالى بیمه کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات )پرتفوى 
Portefeuille( مؤسس��ه مزبور را به ش��رکت سهامى بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص 

دیگرى را که متضمن منافع بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.

فصلچهارم– مقرراتمربوطبهموسساتبیمهخارجی
ماده45- از تاریخ تصویب این قانون ش��روع فعالیت مؤسس��ات بیمه خارج��ى در ایران موکول به 

پیشنهاد بیمه مرکزى ایران و تأیید شوراى عالى بیمه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
م�اده46- مؤسس��ات بیم��ه خارجى باید طبق آیین نامه اى که به پیش��نهاد بیم��ه مرکزى ایران به 
تصویب ش��وراى عالى بیمه مى رس��د مبلغى براى هر یک از دو رشته بیمه هاى زندگى و سایر انواع 
بیم��ه نزد بیمه مرکزى ای��ران تودیع نمایند. مبلغ این ودیعه در هریک از دو موردمذکور از پانصد هزار 

دالر یا معادل آن از ارزهاى مورد قبول بانک مرکزى ایران کمترنخواهد بود.
هر یک از مؤسس��ات بیمه خارجى باید درآمدهاى خود را سال به سال به ودیعه مزبوراضافه کند تا در 

هر مورد مبلغ ودیعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شوراى عالى بیمه برسد.
افزایش ودیعه مازاد بر مبالغ فوق اختیارى است.

م�اده47- انتقال درآمد مؤسس��ات بیمه خارجى پس از تکمیل ودیع��ه مذکور در ماده 46 به خارج 
بالمانع خواهد بود مش��روط بر این که رقم انتقالى در هر سال از 10 درصد مبلغى که به عنوان ودیعه 

در نزد بیمه مرکزى ایران است تجاوز ننماید.
تبصره - ترتیب انتقال درآمد مازاد بر ودیعه به مأخذ ده درصد در سال مذکور در این ماده موکول به 

پیشنهاد بیمه مرکزى ایران و تأیید شوراى عالى بیمه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
ماده48- مؤسسات بیمه خارجى که در ایران کار مى کنند باید نماینده اى که در ایران مقیم و داراى 
اختیارات الزم براى اداره کردن تمام کارهاى مؤسسه در ایران و انجام تعهدات از طرف مؤسسه بیمه 
اصلى باش��د معرفى نمایند. نماینده مذکور مسئول کلیه عملیات مؤسسه بیمه اصلى در ایران خواهد 
بود و باید داراى اختیارنامه اى باش��د که ضمن آن حدود اختیارات او مشخص گردیده و حق انتخاب 

نماینده مجاز یا قائم مقام به جاى خود به او داده شده باشد.
نماینده مزبور موظف اس��ت کلیه بیمه هاى منعقد ش��ده در ایران را ش��خصًا یا به وسیله قائم مقام یا 
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نماینده مجاز خود بدون این که تصویب مؤسسه بیمه اصلى الزم باشد امضا نماید و بتواند در دعاوى م
خوانده یا خواهان قرار گیرد و حق توکیل و سازش داشته باشد.

ماده49- نماینده مؤسسات بیمه خارجى فقط تا حدودى که از مؤسسه بیمه اصلى اختیار دارد اقدام 
به بیمه در ایران خواهد نمود و در صورتى که در هر یک از رش��ته هاى بیمه از مؤسس��ه بیمه اصلى 
سلب اجازه بیمه کردن به طور موقت یا دایم بشود و یا مؤسسه بیمه اصلى از نماینده خود جزئًا یا کاًل 

سلب اختیار کند باید مراتب را کتبًا به بیمه مرکزى ایران اطالع دهد.
ماده50- مؤسسات بیمه خارجى عالوه بر مقررات این قانون و آیین نامه هاى اجرایى مربوط مشمول 

مقررات عمومى مربوط به شرکت ها و مؤسسات خارجى نیز خواهند بود.
 

قسمتدوم-انحاللوورشکستگی
ماده51- درصورتى که ورشکستگى یک مؤسسه بیمه اعالم بشود دادگاه مکلف است قبل از اتخاذ 
هر گونه تصمیم نظر بیمه مرکزى ایران را جلب نماید. بیمه مرکزى ایران از تاریخ وصول اس��تعالم 
دادگاه بای��د ظ��رف 15 روز نظریه خ��ود را کتبًا به دادگاه اعالم دارد. دادگاه ب��ا توجه به نظریه بیمه 

مرکزى ایران تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد کرد.
ماده52- ابطال پروانه یک مؤسسه بیمه براى کلیه عملیات بیمه اى از موارد انحالل مؤسسه است 

و در این صورت مفاد ماده 44 این قانون اجرا خواهد شد.
ماده53- تصفیه مؤسس��ه بیمه ورشکس��ته طبق قانون تجارت به عمل مى آید. در نقاطى که اداره 
تصفی��ه امور ورشکس��تگى وجود ندارد دادگاه بیمه مرکزى ایران را به عن��وان قائم مقام اداره تصفیه 
تعیین مى نماید و در حوزه دادگاه هاى شهرستانى که اداره تصفیه در آن جا تأسیس گردیده است اداره 

تصفیه با معاونت بیمه مرکزى ایران امر تصفیه را انجام خواهد داد.
 

قسمتسوم-انتقالعملیاتوادغام
ماده54- مؤسسات بیمه مى توانند با موافقت بیمه مرکزى ایران و تصویب شوراى عالى بیمه تمام 
یا قس��متى از پرتفوى )Portefeuille( خود را با کلیه حقوق و تعهدات ناش��ى از آن به یک یا چند 

مؤسسه بیمه مجاز دیگر واگذار کنند.
ماده55- تقاضاى انتقال پرتفوى  )Portefeuille(  یک مؤسسه بیمه به مؤسسات دیگر بیمه دوبار 
به فاصله ده روز در روزنامه رس��مى کش��ور و در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار تهران و عنداللزوم 
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م در یکى از روزنامه هاى محلى به هزینه متقاضى از طرف بیمه مرکزى ایران آگهى خواهد شد.
م�اده56- پس از انقضاى س��ه م��اه از تاریخ آخرین آگهى بیمه مرکزى ای��ران در صورت حصول 
اطمینان از این که در این انتقال هیچ یک از حقوق بیمه ش��دگان و بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها 
تضیی��ع نخواهد ش��د موافقت خود را با انتقال پرتفوى کتبًا به مؤسس��ه بیم��ه متقاضى اعالم خواهد 

داشت.
ماده57- در صورت موافقت بیمه مرکزى ایران با انتقال پرتفوى این انتقال براى کلیه بیمه شدگان 

و بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها از تاریخ انتقال معتبر خواهد بود.
ماده58- یک یا چند مؤسس��ه بیمه مى توانند با رعایت مواد 56-55 و 57 با موافقت بیمه مرکزى 

ایران و تصویب شوراى عالى بیمه در یک مؤسسه بیمه دیگر ادغام شوند.
ماده59- بیمه مرکزى ایران به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها 
ی��ا ب��ه مالحظات اقتصادى و حمایت امر بیمه مى تواند با تأیید ش��وراى عالى بیمه و تصویب مجمع 
عمومى بیمه مرکزى ایران مؤسس��ات بیمه اى را که وضع مالى یا ادارى آنها رضایت بخش نیس��ت 
مکلف نماید که در یکى از مؤسس��ات بیمه دیگرى که موافق باش��ند ادغام ش��وند و در صورتى که 
ادغام صورت نگیرد پروانه مؤسسه اى که وضع مالى یا ادارى آن رضایت بخش نیست طبق مقررات 
این قانون لغو خواهد ش��د. تصمیم بیمه مرکزى ایران عالوه بر ابالغ کتبى به مؤسس��ات موردنظر 
در روزنامه رس��مى کش��ور و در یک��ى از روزنامه هاى کثیراالنتش��ار تهران و عندالل��زوم در یکى از 

روزنامه هاى محلى به اطالع عموم خواهد رسید.
 

قسمتچهارم-مقرراتمختلف
ماده60- اموال مؤسس��ات بیمه همچنین ودایع مذکور در مواد 36 و 46 تضمین حقوق و مطالبات 
بیمه گذاران، بیمه ش��دگان و صاحبان حقوق آنان اس��ت و در صورت انحالل یا ورشکستگى مؤسسه 
بیمه بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند. در 

میان رشته هاى مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است.
مؤسس��ات بیمه نمى توانند بدون موافقت قبلى بیمه مرکزى ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و 

یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.
دفاتر اس��ناد رسمى موظفند هنگام انجام این قبیل معامالت موافقتنامه بیمه مرکزى ایران را مطالبه 

و مفاد آن را در سند منعکس کنند.
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ماده61- مؤسس��ات بیمه موظفند اندوخته هاى فنى و قانونى نگه دارند و در حساب هاى خود نحوه م
به کار افتادن آنها را به طور مشخص منعکس نمایند. انواع اندوخته هاى فنى و قانونى براى هر یک از 
رشته هاى بیمه و میزان و طرز محاسبه همچنین ترتیب به کار انداختن این اندوخته ها و نحوه ارزیابى 
اموال منقول و غیرمنقولى که نماینده اندوخته هاى مؤسس��ات بیمه است از طرف شوراى عالى بیمه 

تعیین خواهد شد.
ماده62- کلیه مؤسس��ات بیمه  موظفند ترازنامه  و حساب هاى سود و زیان خود را طبق نمونه اى که 
از طرف بیمه مرکزى ایران تهیه و به تصویب ش��وراى عالى بیمه مى رس��د تنظیم نمایند و پس از 

تصویب نسخه اى از آن را براى بیمه مرکزى ایران ارسال دارند.
ماده63- مؤسس��ات بیمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رس��مى کشور و یکى از روزنامه هاى 

کثیراالنتشار تهران درج نمایند.
ماده64- اشخاصى که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت یا دزدى یا خیانت در امانت یا 
کاله بردارى یا صدور چک بى محل یا اختالس یا معاونت در یکى از جرایم فوق محکوم شده باشند و 
ورشکستگان به تقصیر نمى توانند جزو مؤسسین یا مدیران مؤسسات بیمه باشند. همچنین واگذارى 

نمایندگى به این اشخاص و اشتغال به داللى از طرف آنان ممنوع است.
ماده65- در صورتى که به حکم دادگاه مس��لم ش��ود که ورشکستگى مؤسسه بیمه به علت تقصیر 
و تقلب مدیر یا مدیران بوده اس��ت در صورت عدم تکافوى دارایى مؤسس��ه مدیران متضامنًا مسئول 

پرداخت طلب بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.
ماده66- عرضه بیمه جز به وسیله اشخاص زیر ممنوع است:

1- مؤسسات بیمه.
2- نمایندگان بیمه.

3- دالالن رسمى بیمه.
تبصره - هر کارمند یا نماینده بیمه که اقدام به عرضه بیمه نماید باید داراى کارت شناسایى از طرف 
مؤسس��ه بیمه مربوط باشد. نام دالل رس��مى یا نماینده بیمه که بیمه نامه وسیله او عرضه شده است 

باید در بیمه نامه ذکر شود.
ماده67- مؤسس��ات بیمه و نمایندگان و دالالن رسمى بیمه مسئول جبران خساراتى مى باشند که 

در اجراى وظایفشان به سبب تقصیر و یا مسامحه آنها یا کارکنانشان به دیگران وارد آید.
ماده68- پروانه داللى رسمى بیمه به وسیله بیمه مرکزى ایران صادر خواهد شد و آیین نامه دالالن 
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م رسمى بیمه به پیشنهاد بیمه مرکزى ایران به تصویب شوراى عالى بیمه خواهد رسید.
ماده69- هر مؤسس��ه بیمه در رش��ته یا رش��ته هاى معینى که پروانه بیمه ندارد رأسًا و یا به وسیله 

نمایندگان خود قبول بیمه نماید مکلف به جبران خسارت زیان دیده خواهد بود.
تبصره - هر شخص حقیقى یا حقوقى که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگى 
بیمه براى هر یک از رشته ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 238 قانون مجازات عمومى 

محکوم خواهد شد.
ماده70- بیمه هاى زیر باید منحصراً به وس��یله مؤسس��ات بیمه اى که بر اس��اس این قانون اجازه 

فعالیت دارند انجام گیرد:
الف- بیمه اموال منقول یا غیرمنقول موجود در ایران.

ب- بیمه حمل و نقل کاالى وارداتى که قرارداد خرید آن در ایران منعقد مى ش��ود یا اعتبار اس��نادى 
آن در ایران باز شده است.

تبصره - تجهیزات نظامى مورد نیاز وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مصلح که فاقد امکان ساخت 
در داخل کشور بوده و فروشندگان آن تجهیزات حمل و نقل کاالهاى مورد معامله را انحصاراً توسط 
بیمه هاى کش��ور فروشنده بیمه مى نمایند، با پیش��نهاد وزیر دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح و تأیید 
بیم��ه مرکزى ای��ران و موافقت وزیر امور اقتصادى و دارایى از ش��مول بند )ب( این ماده مس��تثنى 

مى باشد.1
ج- بیمه مربوط به کارگران و مستخدمین خارجى به استثناى بیمه عمر و حوادث شخصى در مدت 

اقامت در ایران.
د- بیمه مربوط به ایرانیان مقیم ایران.

م�اده71- کلیه مؤسس��ات بیمه ک��ه در ایران فعالیت مى نمایند باید 50 درصد در رش��ته بیمه هاى 
زندگى و 25 درصد در سایر رشته ها از معامالت بیمه اى مستقیم خود را نزد بیمه مرکزى ایران بیمه 
اتکایى نمایند. بیمه مرکزى ایران مکلف اس��ت باتوجه به ظرفیت قبولى هر یک از مؤسسات بیمه اى 
که در ایران کار مى کنند تمام یا قس��متى از بیمه اتکایى مجدد س��همیه اتکایى اجبارى دریافتى را 

درصورت تساوى شرایط به آنها واگذار نماید.
تبصره - آنچه مؤسسات بیمه به عنوان اتکایى قبول مى کنند از شمول این ماده خارج است.

1- این تبصره به صورت ماده واحده در جلس��ه علنى روز دوش��نبه 1380/2/3 مجلس شوراى اسالمى تصویب و در تاریخ 1380/2/12 به تأیید 
شوراى نگهبان رسیده است که به ماده 70 قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه گرى مصوب 1350/3/30 الحاق مى شود. 
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ماده72- نحوه واگذارى بیمه اتکایى اجبارى و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن براى هر رشته م
بیمه به وسیله شوراى عالى بیمه تعیین خواهد شد.

ماده73- مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت مى کنند موظف خواهند بود معادل 30 درصد از مازاد 
س��همیه بیمه اتکایى اجبارى از معامالت مس��تقیم خود را با همان شرایطى که در خارج بیمه اتکایى 

مى نمایند به بیمه مرکزى ایران واگذار کنند.
درصورت��ى که بیمه مرکزى ایران به هر علت از قبول آن اس��تنکاف بنماید مؤسس��ات مزبور مجاز 
خواهند بود در خارج از ایران بیمه اتکایى نمایند. انتقال ارز بابت این 30 درصد موکول به ارائه اجازه 

بیمه مرکزى ایران خواهد بود.
ماده74- مؤسسات بیمه اعم از ایرانى یا خارجى که تا تاریخ تصویب این قانون به موجب مقررات 
قبلى به ثبت رس��یده اند و مشغول فعالیت هاى بیمه اى مى باش��ند براى رشته هایى که در آن فعالیت 
مى کنند احتیاج به کس��ب پروانه جدید نخواهند داش��ت ولى در هر حال موظفند ظرف هیجده ماه از 
تاری��خ تصویب این قان��ون وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند در غیر این صورت پروانه 
آنها لغو خواهد ش��د. ش��وراى عالى بیمه مى تواند با توجه به دالیل و مقتضیات این مدت را یک بار 

تمدید نماید.
ماده75- مؤسسات بیمه که در ایران کار مى کنند عضو سندیکاى بیمه گران ایران شناخته مى شوند. 
اساس��نامه این س��ندیکا به وس��یله بیمه مرکزى ایران با جلب نظر اعضاى سندیکا تدوین مى شود و 
حداکثر ظرف شش ماه پس از تشکیل بیمه مرکزى ایران به تصویب شوراى عالى بیمه خواهد رسید.

ماده76- مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت مى نمایند ملزم به رعایت دستورات بیمه مرکزى ایران 
که در حدود این قانون و آیین نامه هاى اجرایى آن صادر مى شود خواهند بود.

ماده77- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغى است.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه 
1350/3/29 در جلسه فوق العاده عصر روز یکشنبه سى ام خرداد ماه یک هزار و سیصدو پنجاه شمسى 

به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.


