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مدیران عامل محترم شرکت های سهامی بیمه ایران/ آسیا/ البـرز/ دانا/ معلم/ پارسیـان 

کارآفرین/ رازی/ سینا/ ملت/دی/ سامان/ نوین/ میهن/ پاسارگاد کوثر/ ما/ آرمان/ تعاون/ 

سرمد/ تجارت نو/ حکمت صبا

با سالم؛

در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری، نظر شورایعالی بیمه 

درباره مبنای محاسبه کارمزد موضوع بند ۱ قسمت "د" ماده (۱) و ماده (۲) آییننامه کارمزد 

نمایندگی و داللی رسمی به شرح یک صفحه پیوست برای اطالع و اجرا ابالغ میگردد.

رئیس شورای عالی بیمه

رونوشت:
اعضای محترم شورای عالی بیمه برای استحضار 

معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور برای استحضار 
اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری برای استحضار 

جناب آقای دکتر غالمرضا اسداللهی معاون محترم نظارت مجلس شورای اسالمی جهت استحضار  
مدیران عامل محترم شرکتهای سهامی بیمه حافظ/ امید/ ایران معین/ آسماری برای اطالع  

جناب آقای سیدمحمد کریمی دبیرکل محترم سندیکای بیمه گران ایران برای اطالع  
جناب آقای دکتر علی جباری مدیرعامل محترم صندوق تأمین خسارت های بدنی برای اطالع 

جناب آقای خسروشاهی قائم مقام محترم برای اطالع 
جناب آقای جهانگیری معاون محترم اتکایی برای اطالع و اقدام الزم 

جناب آقای مصدق معاون محترم طرح و توسعه برای اطالع و اقدام الزم 
جناب آقای امینی معاون محترم نظارت برای اطالع و اقدام الزم 

جناب آقای زندی مدیرکل محترم روابط عمومی و امور بینالملل برای اطالع و درج در بخش مصوبات شورایعالی  
بیمه در سایت بیمه مرکزی ج.ا. ایران 
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 شوراي عالي بيمه
 1 بند موضوع کارمزد محاسبه يمبنا ردباره نظر اعالم

  انهمنییآ (2)و ماده  (1) ماده" دقسمت "
 مهي ب  يرسم  يو دالل  يندگ ی کارمزد نما
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قولور  أسسوي     ۱۷دا يجواي  یولد     ردخو جلسو    سوریي  پاصووپنجال  چهل دابيمو    عولي  شوراي  

 "د"قسووم   ۱ بجووو یرضوور  يوولایيد یحلسووب   یبجوول دابوولا گووا   بيموو  یايووي  ي وواي  پ بيموو 

عوو ن و ووا شوواز ر ووا يبوو    اسووم  پ داليوو  جوووگ يوولایيد ومل ولیوو   وويآ (2)پ یوولد   (۱) یوولد 

 :ومرد
 

ا لس  شراي   گا   نيشجهلدبيم  قلور  ألسي  بيم  یايي  ي اي  پ ۱۷یلد   ۷ب  يستجلد بجو "

 یلد  "د"قسم   ۱ بجو یرضر  يلایيد یحلسب   یبجل دابلا  شراي و ا يع ن با علي  بيم  یبج 

ب   أرج  بل  24/02/۱392یصرب  م يب  اسم  پ دالي  جوگ يلایيد ومل ولی   يآ (2)پ یلد   (۱)

 یبجل  یحلسب ثليث یطاز پ بو   شاز يع ن و ا گاد و:  شخصبيم  پضع عرياض قلورو  با حق

یرضر  بجو ييف قلورو  بيم  ناديخ  شو  ن  ير يسا عرياض يلایيد یرضر  بجو یذيرا  حق

قلور  ييحلق باخ  یريد  (30)( پ یلد  ۱60۱۱۱قريوي  بردج  سجريأ  يل يشرا)اد ف  ۱0أبصا  

یاأبط بل پ قريوي  قبل   04/۱2/۱393یصرب  (2) دپي   ير یقاايت یلي  بخش ميب  قلور  أج 

 ".بلشوی قريوي  یذيرا 
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