
 

ستورالعمل ماده   شماره      ۵۱د ستقیم )آیین نامه  سمی بیمه م مکمل آیین نامه کارگزاری )داللی( ر

۲/۹۲) 
 

  
سه مورخ   ستورالعمل ماده   ۰۸/۱۰/۱۳۹۸هیات عامل بیمه مرکزی ج.ا.ایران در جل مکمل آیین نامه  ۵۱د

شماره      ستقیم )آیین نامه  سمی بیمه م شتمل بر  (۲/۹۲کارگزاری )داللی( ر صره  ۴ و ماده ۷ را م  به تب

 :نمود تصویب زیر شرح

سمی بیمه  -۱ماده  ضوع  های فعالیت بر عالوه( آنالین) برخط  کارگزار)دالل( ر  شماره  نامه آیین ۲ ماده مو

 های زیر نیز می باشد:فعالیت انجام به مجاز ۹۲

 ایجاد امکان مقایسه خدمات بیمه و مشاوره آنالین در خصوص نرخ و شرایط به متقاضی خدمات بیمه    -۱

ای برای مؤسسات بیمه، نمایندگان آنها   بازاریابی و ایجاد امکان فروش آنالین در یک و یا چند رشته بیمه  -۲

 و کارگزاران رسمی بیمه

 های مالی موسسه بیمهواریز آنالین حق بیمه از طریق اتصال به سیستم ایجاد امکان-۳

توانند عالوه بر  کارگزاران بیمه حقوقی موجود منوط به دارا بودن شررررایط این دسرررتورالعمل می  -تبصرر ه

 های مندرج در این ماده را نیز انجام دهند.، فعالیت۹۲آیین نامه شماره  ۲های موضوع ماده فعالیت

 نامهآیین در  متقاضرری دریافت وروانه کارگزاری برخط )آنالین( در رررورت احراز شرررایط مندرج    -۲ماده 

ست  باید آن های مکمل و ۹۲شماره  ستندات  همراه به کتبی درخوا  مرکزی بیمه به را زیر موارد به مربوط م

 :نماید ارسال

در حوزه تجارت الکترونیک شامل مجوزهای الزم برای انجام کسب و کارهای اینترنتی از نهادهای ذیصالح -۱

 دهی )از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(.نماد )از وزارت رنعت، معدن و تجارت( و نماد سامان-ای

ای با امکان ارتباط های سرر ت افزاری و نرم افزاری مناسررب برای اراده خدمات بیمهدارا بودن زیر سرراخت-۲

 مرکز تشرر ی  به بیمه و بیمه مرکزی و نمایندگان بیمههمزمان بین کارگزار برخط )آنالین( با موسررسررات 

 مرکزی بیمه فاوای

ارایه مش صات وب سایت تحت مالکیت کارگزار برخط )آنالین( که به تش ی  مرکز فاوای بیمه مرکزی      -۳

 این دستورالعمل قابل استفاده باشد. ۱های موضوع ماده برای فعالیت

صوص الزامات -۴ شگاه    گواهی امنیت دریافتی در خ سایت از آزمای ست امنیت مورد تایید  امنیتی وب  های ت

 مرکز فاوای بیمه مرکزی

این دسررتورالعمل، تاییدیه  ۲وروانه کارگزاری برخط )آنالین( وس از دریافت مدارك موضرروع ماده  -۳ماده 

سات بیمه به منظور واریز آنالین          س ستم های مالی مو سی صال به  مرکز فاوای بیمه مرکزی مبنی بر امکان ات

 د قابل تمدید خواهد بود.های بعحق بیمه، تاییدیه محل فعالیت و احراز سایر شرایط الزم، رادر و برای دوره



 این رعایت به منوط متقاضی  موجود حقوقی کارگزاران برای( آنالین) برخط کارگزاری وروانه ردور  -تبص ه 

 .بود خواهد مربوط مستندات سایر و مرکزی بیمه ابالغی نمونه وفق اساسنامه در الزم ارالحات اعمال و ماده

اهد کرد تبادل اطالعات کارگزار برخط)آنالین( با بیمه مرکزی،   خو اعالم مرکزی بیمه  که تاری ی از -۴ماده 

شود. همچنین از تاریخ مذکور کارگزار  موسسات بیمه و نمایندگان آنها ررفا از طریق سودیچ بیمه انجام می     

 بیمه برخط )آنالین( موظف به رعایت موارد زیر است:

شته    سرویس     -۱ شرایط ر ستعالم آنالین نرخ و  سودیچ     یمههای بهای ا ررفا از  ضوع فعالیت خود را  ای مو

  ای دریافت کند.بیمه

سودیچ             -۲ ضی خدمات بیمه را به  سط متقا شده تو شنهاد تکمیل و تایید  کلیه اطالعات مربوط به فرم وی

 بیمه ارسال نماید.

زیر را مسررلولیت طراحی و اداره سررودیچ بیمه به عهده مرکز فاوای بیمه مرکزی اسررت که خدمات  -۵ماده 

 ارایه می دهد:

ستعالم  های API دریافت       -۱-۱  حق واریز و دریافت نامه، بیمه ردور  فرآیند نامه، بیمه شرایط  و نرخ ا

 بیمه موسسات به گری بیمه افزارهای نرم کنندگان اراده از بیمه موسسه حساب به بیمه

رد بیمه، اطالعات فردی/حقوقی بر   مو ای بیمه  سررروابق و وایه   اطالعات  اسرررتعالم های  API دریافت   -۲-۱

 بیمه سنهاب  سامانه  از  مبنای کد ملی / شناسه ملی متقاضی خدمات بیمه ای، اطالعات وایه خودروها و ....    

 مرکزی

ص ه   سرررویس موظفند موسررسررات این برای گری بیمه افزارهای نرم کنندگان تولید و بیمه موسررسررات -تب

 .دهند قرار بیمه سودیچ و مرکزی بیمه اختیار در را  ن مادهمورد نیاز برای اجرایی شدن ای API های

 :نماید رعایت را زیر موارد خود سایت وب طراحی در است موظف( آنالین) برخط بیمه کارگزار  -۶ماده 

تصررویر مجوز فعالیت و وروانه کارگزاری برخط)آنالین( را در رررفحه ارررلی سررایت خود به نحوی که به   -۱

 اشد قرار دهد و کد فعالیت خود را در رفحه ارلی سایت درج نماید.سادگی قابل رویت ب

ضی خدمات بیمه را طبق این      -۲ ست و اطالعات متقا سایت و فرآیند ثبت درخوا محتوا و مطالب مندرج در 

 .نماید تنظیم مربوط  دستورالعمل و قوانین و مقررات

 ی است از متقاضی خدمات بیمه، اخذ ننماید.اطالعات مازاد بر آنچه طبق قوانین و مقررات مربوط ضرور -۳

شی از اظهارات خالف واقع یا کتمان       -۴ شریح ویامدهای نا شنهاد و ت جزدیات مربوط به نحوه تکمیل فرم وی

 حقیقت از روی عمد را به اطالع متقاضی خدمات بیمه برساند.

امکان مطالعه فایل شررایط عمومی بیمه نامه مورد تایید موسرسرات بیمه طرف قرارداد که حداقل شرامل     -۵

 نحوه و بیمهگذار، اسررتانادات، تاریخ شررروع و انقبررای بیمه نامه، میزان حقگر و بیمهوظایف و تعهدات بیمه

 آن مطالعه  الزم و تایید توضررریحات سرررایر و خسرررارت ورداخت برای نیاز مورد مدارك و نحوه آن، ورداخت

 .نماید ایجاد  را بیمه خدمات متقاضی توسط



ص ه  سه  امکان که شود  اراده نحوی به باید بند این اطالعات – تب  و مدت قیمت، نظر از را بیمه خدمات مقای

 .سازد فراهم بیمه خدمات متقاضی برای شرایط

ن دقیق حق بیمه را محاسرربه و به وی اعالم بر اسرراا اطالعات دریافتی از متقاضرری خدمات بیمه ، میزا -۶

 نماید.

ضی خدمات بیمه         -۷ سط را به اطالع متقا ساطی، تعداد و مبلغ هر ق رورت اق رورت خرید بیمه نامه به  در 

های مذکور های مربوط توسط متقاضی، نسبت به اعالم مش صات چک      برساند و وس از دریافت شماره چک  

 نامه اقدام نماید.به موسسه بیمه برای درج در بیمه 

نامه فرآیند ثبت درخواسررت متقاضرری به نحوی باشررد که وس از وایان فرآیند ثبت و قبل از ررردور بیمه  -۸

 .باشد فراهم  برای متقاضی خدمات بیمهامکان کنترل به منظور تایید یا انصراف 

 اطالع  امکان  راده شود تاا رهگیری کد بیمه خدمات متقاضی به  بعد از ثبت درخواست و ردور بیمه نامه -۹

 کامل مش صات منت ب، بیمه موسسه مش صات نامه، بیمه شماره  قبیل از مواردی از بیمه خدمات متقاضی 

 قبل  بیمه حق میزان و گر بیمه تعهدات جدول نامه، بیمه اعتبار وایان و شروع  تاریخ شده،  بیمه و گذار بیمه

 .گردد فراهم نامه بیمه ارل دریافت از

 کد و( آنالین) برخط کارگزاری وروانه اخذ بدون دستورالعمل این ۱ ماده موضوع های فعالیت انجام -۷ ماده

 از استفاده  به تمایل رورت  در موظفند آنها نمایندگان و بیمه موسسات  . است  ممنوع مرکزی بیمه از فعالیت

اند، همکاری ه مرکزی دریافت نمودهبیم از فعالیت وروانه که( آنالین) برخطی کارگزار با ررفا مذکور، خدمات

سال   ش   در           ۱۳۹۹نمایند. از ابتدای  سه بیمه از هر  س سط مو رورت بر خط )آنالین( تو قبول بیمه به 

ررورتی که فاقد وروانه کارگزاری برخط )آنالین( معتبر باشرد، ممنوع اسرت. اشر ارری که قبل از ابال  این      

اند تا تاریخ مذکور اند، موظفدادهن دسررتورالعمل را انجام میای ۱های مندرج در ماده دسررتورالعمل فعالیت

   .نمایند منطبق دستورالعمل این در مقرر  وضعیت خود را با الزامات

 


