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بسمه تعالی

                                                                 آرم شرکت بیمه                               تاریخ تنظیم :      /     /

(( تعهد نامه ))
اینجانبان مدیر عامل، عضو بیمه ای هیأت مدیره ، سایر اعضاء هیأت مدیره و سهامداران و مسئولین شعبه (شرکت نمایندگی بیمه ............................... 

اصالتاً و به نمایندگی از طرف شرکت ، ضمن علم و آگاهی نسبت به قوانین و مقررات بیمه ای ، مصوبات شورایعالی بیمه و قرارداد نمایندگی بیمه خود 

را متعهد و ملزم به رعایت موارد ذیل می دانیم ، همچنین تعهد می نمائیم این امر در تغییرات احتمالی بعدی( تغییر مدیران، مدیرعامل و سهامداران و یا 

تغییر وضعیت شغلی مدیران ، مدیرعامل و سهامداران فعلی) نیز رعایت گردد.

آئین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه ( شماره ۷۵ مصوب شورایعالی بیمه ) را بطور کامل مطالعه ( باالخص مواد ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹، ۱۲ ، ۱۳ ،  -۱

۲۸ ) نموده و خود را متعهد و ملزم به رعایت کلیه مواد آن و سایر مصوبات شورایعالی بیمه می دانیم .

هیچگونه رابطه استخدامی با وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و غیر دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی و  -۲

کلیه دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند ( اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی ) نداشته و مادامی که در این 

شرکت نمایندگی باشیم نخواهیم داشت و شغل ما منحصراً ارائه خدمات بیمه ای در محدوده قرارداد نمایندگی می باشد.

در زمانی که درشرکت نمایندگی بیمه حضورو فعالیت داشته باشیم،اقدام به اخذپروانه نمایندگی ، کارگزاری (داللی رسمی ) بیمه یا ارزیابی  -۳

خسارت بیمه ای ننماییم.

فاقد هر گونه سهم ، سمت و یا شغلی در سایر شرکتهای نمایندگی، شرکتهای کارگزاری بیمه ( داللی رسمی بیمه ) و یا موسسات و شرکتهای  -۴

ارزیابی خسارت بیمه ای می باشیم .

مدیر عامل ، عضو هیأت مدیره و یا کارمند شاغل ( رسمی ، پیمانی ، قراردادی ، ساعتی ) هیچیک از شرکتهای بیمه و یا بیمه مرکزی جمهوری  -۵

اسالمی ایران نمی باشیم .

دارای هیچگونه سابقه محکومیت کیفری جزائی و قضائی به جرایم مندرج در ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری از جمله  -۶

کالهبرداری یا صدور چک بالمحل و ... نمی باشیم . 

موارد پیش بینی نشده در این تعهدنامه، تابع قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بیمه گری، سایر قوانین و مقررات مربوطه و  

عرف بیمه خواهد بود .

بدیهی است هرگونه عدم رعایت  مفاد این تعهد نامه در هر یک از مراحل تأسیس و یا فعالیت شرکت نمایندگی، منجر به اتخاذ تصمیم مقتضی 

ازسوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران خواهد شد .   

محل امضاء مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره ردیف محل امضاء سهامداران ردیف

۱

۲

۳

۴

مندرجات تعهد نامه بدون قلم خوردگی، الک گرفتگی و هرگونه خدشه مورد تایید مدیریت امور نمایندگان شرکت بیمه  

...................................... می باشد .

جدول فوق نمونه می باشد.
                                                                              * نام و نام خانوادگی مدیر امور نمایندگان / تاریخ / مهر و امضاء  




