بسمه تعالي

آنييانهم شماره 102

شوراي عالي بيمه

سم
آنييانهم كارمزد نمايندگي و كارگزاري (داللي) ر ي بيمه

شورايعالي بيمه در اجراي ماده  ۱۷قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمهگري در جلسه مورخ
« ۱400/04/۱4آييننامه كارمزد نمايندگي و كارگزاری (داللي) رسمي بيمه» را مشتمل بر  ۱5ماده
و  6تبصره به شرح ذيل تصويب نمود:
فصل اول -كارمزد بيمههای غير زندگي
ماده  -1حداكثر كارمزد قابل پرداخت از طرف مؤسسه بيمه در انواع بيمه غيرزندگي براي معامالت بيمهاي كه
توسط نمايندگان و كارگزاران رسمي بيمه انجام ميگيرد بر اساس درصدي از حق بيمه پرداخت شده به شرح
زير است:
الف -بيمة آتش سوزی:
موضوع بيمه
 -1منازل مسكوني
 -2خطرات صنعتي موضوع جداول ضميمه شماره 1
آييننامه شماره  25شورای عالي بيمه
 -3خطرات غير صنعتي موضوع جداول ضميمه
شماره  2آييننامه شماره  25شورایعالي بيمه

كارمزد نماينده  /كارگزار

كارمزد نماينده  /كارگزار

حقيقي بيمه (درصد)

حقوقي بيمه (درصد)

25

29

10

12

15

17

تبصره بند الف -ميزان كارمزد مربوط به كاالهاي نامبرده در جداول ضميمة شماره  4 ،۳و  5آييننامه شماره
 ۲5مصوب شوراي عالي بيمه بسته به مورد ،معادل اقالم مندرج در بندهاي  ۲و  ۳فوق ميباشد.
ب -بيمه باربری:
كارمزد نماينده  /كارگزار

كارمزد نماينده  /كارگزار

حقيقي بيمه (درصد)

حقوقي بيمه (درصد)

 -1كاالهای وارداتي

10

12

 -2كاالهای داخلي و صادراتي

15

17

 -3باربری به نفع بانك

5

6

موضوع بيمه
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ج -بيمه بدنه وسائط نقليه موتوری:
كارمزد نماينده  /كارگزار

كارمزد نماينده  /كارگزار

حقيقي بيمه (درصد)

حقوقي بيمه (درصد)

 -1وسائط نقليه سواری

10

12

 -2باركش

7

9

 -3اتوبوس -ميني بوس

6

8

 -4انواعموتورسيكلت ،دوچرخه و سهچرخه

10

12

 -5ماشينآالت كشاورزی ،راهسازی و ساختماني

8

10

 -6ريلي

8

10

موضوع بيمه

د -بيمه مسئوليت:
موضوع بيمه

كارمزد نماينده  /كارگزار

كارمزد نماينده  /كارگزار

حقيقي بيمه (درصد)

حقوقي بيمه (درصد)

 -1بيمه اجباری خسارات وارد شده به شخص
ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه و

4

5

پوشش مازاد اختياری
 -2كشتي ،شناور ،زير دريايي و انواع وسايل
نقليه هوايي و مالكان آنها
 -3متصديان حمل و نقل بينالمللي( )CMRو
داخلي

3

3/5

15

17

 -4تعهدپرداخت حقوق ورودی عبوركاالی
خارجي و تامين تعهدات گمرگ در رويه عبور

10

12

موقت داخلي كاال و ساير رويههای گمركي
 -5ساير مسئوليت ها

15

17
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هـ -بيمه حوادث شخصي و درماني:
كارمزد نماينده و يا كارگزار

كارمزد شركت نمايندگي و يا

حقيقي بيمه (درصد)

كارگزاری بيمه (درصد)

 -1حوادث انفرادی

30

32

 -2حوادث گروهي

20

22

 -3درمان انفرادی و خانواده

15

17

 -4درمان گروهي

10

12

-5حوادث راننده

4

5

10

12

 -7دندان پزشكي انفرادی

15

17

 -8دندان پزشكي گروهي

10

12

موضوع بيمه

 -6مسافرتي اتباع خارجي متقاضي ورودومسافران
عازم به خارج

و -اعتبار
كارمزد نماينده و يا كارگزار

كارمزد شركت نمايندگي و يا

حقيقي بيمه (درصد)

كارگزاری بيمه (درصد)

داخلي

5

7

صادرات كاال و خدمات

7

9

موضوع بيمه

ز -كشاورزی و دامداری
موضوع بيمه
 -1درمان و تلف دام سبك و سنگين ،طيور و پرندگان،
زنبور عسل و آبزيان
 -2محصوالت زراعي و باغي

كارمزد نماينده و يا كارگزار

كارمزد شركت نمايندگي و

حقيقي بيمه (درصد)

يا كارگزاری بيمه (درصد)

10

12

10

12
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ح -ساير انواع بيمه:
كارمزد نماينده و يا كارگزار

كارمزد شركت نمايندگي و

حقيقي بيمه (درصد)

يا كارگزاری بيمه (درصد)

 -1وجوه در صندوق و وجوه در راه (در حال حمل)

12

14

 -2عدمالنفع (بصورت مستقل)

15

17

 -3صداقت و امانت

17

20

10

12

3

3/5

3

3/5

 -7اكتشاف و استخراج نفت و گاز و پتروشيمي

5

6

 -8دزدی با شكست حرز (بصورت مستقل)

10

12

 -9شكست شيشه (بصورت مستقل)

10

12

 -10مرهونات به نفع بانك

12

14

موضوع بيمه

 -4انواع بيمه های مهندسي ،عيوب اساسي و پنهان
ساختمان و تمام خطر اموال و ماشين آالت
 -5بدنه وسيله نقليه هوايي و حوادث خدمه /سرنشين
آن و از دست دادن گواهي پرواز خلبان
 -6بدنه شناور و حوادث خدمه /سرنشين آن و مازاد
جنگ و بدنه زير دريايي

ماده -2كارمزد و هزينه صدور قابل پرداخت موضوع اين آييننامه بايد بر مبناي حق بيمه پرداخت شده محاسبه و
پرداخت شود .در صورتي كه به هر علت مبلغ حق بيمه پرداخت شده افزايش يا كاهش يابد به همان نسبت
كارمزد نيز افزايش يا كاهش خواهد يافت.
تبصره -چنانچه موسسه بيمه بخشي از حق بيمه دريافتي از بيمه گذار را به موجب قوانين و مقررات مربوط (به
استثناي واگذاري اتکايي اجباري) عينا به مراجع ذيربط پرداخت نمايد ،اين مبالغ از حق بيمه پرداخت
شده كسر مي گردد.
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ماده  -3مؤسسه بيمه ميتواند به شرط صدور بيمهنامه توسط نماينده عالوه بر كارمزد مقرر در اين آييننامه حداكثر
به ميزان  5درصد از حق بيمه پرداخت شده ،هزينه صدور پرداخت نمايد.

تبصره -هزينه صدور قابل پرداخت براي رشته بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث
ناشي از وسايل نقليه و مازاد اختياري و حوادث راننده حداكثر معادل  4درصد ميباشد.
ماده  -4موسسه بيمه ميتواند نمايندگان و كارگزاران رسمي بيمه را در سود حاصل از پرتفوي متعلق به آنها در
كليه رشته هاي بيمه به استثناي بيمه هاي زندگي اندوخته دار و مستمري مشاركت دهد .سود قابل پرداخت
نبايد از  ۱5درصد مجموع كارمزدهاي پرداختي به همان نماينده و يا كارگزار رسمي بيمه در سال مورد نظر
بيشتر باشد.
تبصره -نحوه محاسبه سود مشاركت در منافع توسط سنديکاي بيمه گران ايران تهيه و پس از تاييد بيمه مركزي
ج.ا.ايران جهت اجرا به شركت هاي بيمه ابالغ مي شود.

فصل دوم -كارمزد بيمههای زندگي
ماده  -5حداكثر كارمزد قابل پرداخت براي فروش انواع مختلف بيمههاي زندگي به شرح زير تعيين ميشود:
الف -براي بيمههاي خطر فوت ساده زماني انفرادي و گروهي با حق بيمه ساالنه ،به ترتيب  ۲5درصد و ۱0
درصد حق بيمه وصولي
ب -براي بيمههاي خطر فوت ساده زماني انفرادي و گروهي با حق بيمه يکجا به ترتيب  4درصد و  ۳درصد
حق بيمه وصولي
ج -براي بيمههاي به شرط حيات با حق بيمه يکجا و ساالنه حداكثر  4درصد حق بيمه وصولي
د -در بيمه هاي مختلط خطر فوت و تشکيل سرمايه و بيمه هاي مختلط خطر فوت و متصل به سرمايهگذاري
(يونيت لينک) و جامع عمر ( )universal lifeبا حق بيمه ساالنه حداكثر  ۷5درصد حق بيمه سال اول
مشروط بر اين كه از  ۳0در هزار سرمايه تجاوز نکند ۳0 ،درصد اين كارمزد پس از وصول حق بيمه سال
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اول و در سالهاي دوم تا پنجم هر سال  ۱۷/5درصد كارمزد پس از وصول حقبيمههاي مربوطه قابل
پرداخت است.
هـ -براي بيمه هاي تمام عمر مشابه بندهاي (الف) و (ب) اين ماده در طول دوره پرداخت حق بيمه
و -براي بيمه هاي مستمري مشابه بند (ج) اين ماده
ز -براي ساير انواع بيمههاي زندگي انفرادي و گروهي با حق بيمه يکجا به ترتيب  4درصد و  ۳درصد حق
بيمه وصولي
ماده  -6مؤسسات بيمه ميتوانند جز در موارد بيمه هاي با حق بيمه يکجا و بيمه نامه هايي كه به صورت گروهي
صادر شده اند ،حداكثر  ۳درصد حق بيمه را بابت هزينه وصول حق بيمه به نمايندگان بيمه و يا كارگزاران
رسمي بيمه پرداخت نمايند.
ماده -7در صورتي كه مجموع كارمزد پرداختي به نماينده يا كارگزار رسمي بيمه در مورد يک يا چند بيمهنامه كمتر
از نصاب مقرر كارمزد پيشبيني شده در ماده  5باشد موسسه بيمه ميتواند از محل مابه التفاوت آن به
نمايندگان خود يا كارگزاران رسمي بيمه به تناسب اهميت بيمههايي كه به فروش رساندهاند ،كارمزد تشويقي
پرداخت نمايد مشروط به آنکه جمع كارمزد و كارمزد تشويقي پرداختي به نماينده و يا كارگزار رسمي بيمه
از نصابهاي مقرر در ماده  5بيشتر نشود.

فصل دوم -ساير مقررات
ماده -8مؤسسه بيمه موظف است همزمان با انعقاد قرارداد با نماينده و كارگزار رسمي بيمه ،ميزان كارمزد قابل
پرداخت را با رعايت مفاد اين آيين نامه و اصالحات بعدي آن ،كتبا به نماينده بيمه و يا كارگزار رسمي بيمه
اعالم نمايد در غير اين صورت كارمزد قابل پرداخت معادل حداكثر مقرر در اين آييننامه خواهد بود.
تبصره -1چنانچه به موجب مصوبات شوراي عالي بيمه حداكثر ميزان كارمزد قابل پرداخت به نماينده و كارگزار
رسمي بيمه در هر يک از رشته هاي بيمه اي افزايش يا كاهش يابد ،آخرين مصوبه شوراي عالي بيمه
مبناي كارمزد قابل پرداخت ،خواهد بود.
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تبصره  -2موسسه بيمه مي تواند در صورت توافق با نماينده يا كارگزار رسمي بيمه ميزان كارمزد قابل پرداخت
براي قراردادهاي بيمه اي خاص را متفاوت از ميزان هاي مقرر در اين ماده تعيين نمايد.
ماده  -9موسسه بيمه موظف است هزينه صدور و كارمزد نمايندگان بيمه و كارمزد كارگزاران رسمي بيمه را با
رعايت نصاب هاي زير محاسبه و پرداخت نمايند:
الف -كارمزد هر بيمه نامه با توجه به مقدار حق بيمه و طبقه بندي زير:
 -۱تا هفت هزار و پانصد ميليون ريال حق بيمه ،حداكثر صددرصد كارمزد مصوب.
 -۲بيش از هفت هزار و پانصد ميليون ريال تا پانزده هزار ميليون ريال حق بيمه ،حداكثر پنجاه درصد
كارمزد مصوب نسبت به حق بيمه مازاد.
 -۳بيش از پانزده هزار ميليون ريال تا سي هزار ميليون ريال حق بيمه ،حداكثر بيست و پنج درصد كارمزد
مصوب نسبت به حق بيمه مازاد.
 -4بيش از سي هزار ميليون ريال حق بيمه ،حداكثر ده درصد كارمزد مصوب نسبت به حق بيمه مازاد.
ب -هزينه صدور هر بيمه نامه با توجه به مقدار حق بيمه و طبقه بندي زير:
 -۱تا هزار و پانصد ميليون ريال حق بيمه حداكثر صد درصد هزينه صدور مصوب.
 -۲بيش از هزار و پانصد ميليون ريال تا هفت هزار و پانصد ميليون ريال حق بيمه حداكثر بيست و پنج
درصد هزينه صدور مصوب نسبت به حق بيمه مازاد.
 -۳بيش از هفت هزار و پانصد ميليون ريال تا پانزده هزار ميليون ريال حق بيمه حداكثر ده درصد هزينه
صدور مصوب نسبت به حق بيمه مازاد.
 -4بيش از پانزده هزار ميليون ريال حقبيمه ،حداكثر پنج درصد هزينه صدور مصوب نسبت به حق بيمه
مازاد.
ج -چنانچه مدت پوشش بيمهاي دربيمهنامههايي كه عرفاً به صورت ساالنه صادر ميشود كمتر از يکسال
باشد كارمزد و يا هزينه صدور بايد براساس حق بيمه ساليانه و با رعايت بندهاي الف وب فوق به ترتيب
زيرمحاسبه وپرداخت شود :حق بيمه كوتاه مدت× (حق بيمه ساليانه /كارمزد ساليانه)
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ماده  -10حداكثر كارمزد بيمهنامههاي مربوط به دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( )5قانون مديريت خدمات
كشوري ،دستگاههاي موضوع مواد ( )4( ،)۳( ،)۲و ( )5قانون محاسبات عمومي كشور ،نيروهاي نظامي و
انتظامي ،قواي مقننه و قضائيه و كليه دستگاههايي كه به نحوي از بودجه كل كشور استفاده ميكنند50 ،
درصد كارمزد و هزينه صدور مقرر در اين آيين نامه با رعايت طبقهبندي مندرج در بندهاي الف و ب ماده 9
تعيين ميگردد.
ماده  -11مؤسسه بيمه مکلف است قبل از تعيين و پرداخت كارمزد براي معامالت بيمهاي كه در اين آييننامه
كارمزدي براي آنها پيشبيني نشده است و همچنين كارمزد محصوالت جديد بيمه اي ،موافقت بيمه مركزي
جمهوري اسالمي ايران را جلب نمايند.
ماده  -12پرداخت هرگونه وجه به نماينده يا كارگزار رسمي بيمه بيش از نصاب هاي مقرر در اين آيين نامه و تحت
هر عنوان ديگري ممنوع است.
ماده  -13مؤسسه بيمه مجاز به پرداخت كارمزد جز به نماينده و كارگزار رسمي بيمه نيست.

ماده  -14در صورت احراز تخلف مؤسسه بيمه از اجراي مفاد اين آييننامه بيمه مركزي ميتواند متناسب با نوع
تخلف و تکرار آن حسب مورد يک يا چند اقدام زير را انجام دهد:
الف -اخطار كتبي به مسئول فني و امور كنترلي ،معاون فني ،مدير عامل و يا هيات مديره مؤسسه بيمه
ب -سلب صالحيت مسئول فني و امور كنترلي يا معاون فني مربوط و يا مديرعامل مؤسسه بيمه
ج -تعليق پروانه فعاليت مؤسسه بيمه در يک يا چند رشته بيمه با تصويب شورايعالي بيمه،
د -لغو پروانه فعاليت مؤسسه بيمه در يک يا چند رشته بيمه با تأييد شورايعالي بيمه و تصويب مجمع
عمومي بيمه مركزي ج.ا.ايران
ماده  -15اين آييننامه براي بيمهنامههايي كه از تاريخ  ۱400/0۷/0۱صادر ميشوند الزم االجرا است و جايگزين
آيين نامه شماره  ،8۳و مکملهاي بعدي آن ،ساير مصوبات مربوط به نرخ كارمزد در شوراي عالي بيمه و
بخشنامه هاي مربوط ،كارمزدهاي ابالغي و استعالمي پيشين بيمه مركزي ج.ا.ايران خواهد شد.

