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استانادارهکل

یکسانسازیرونداجرایفرآیندهادرکارگزاریهایرسمی:موضوع



 ( ص)با صلوات بر محمد و آل محمد

                  

احتراماً در راستای اجرای فرآیند بازاریابی و امور مرتبط با  بیمه شدگان صاحبان حرر  و مارا آ آزاد و ادامره         

از طریق کارگزاریهای رسمی سازمان و با عنایت به ایجاد امکانات نرم افزاری مربوطره جهرت   بیمه به طور اختیاری 

مرور    0525/ 21/ 1362طبق دستوراداری شرماره  ) انجام کلیه امورمرتبط با بیمه شدگان موصو  به صورت مکانیزه 

ر زمینه نحوه پرداخت حق الزحمه و به منظور ایجاد وحدت رویه و ممانعت از اعمال سلیقه های مختلف د(  21/ 7/ 15

کارگزاریها ، مقتضی است دستورفرمائید ضمن کنترل امکان دسترسی کامآ کاربران کارگزاریهای تحت پوشش بره  

و نظرارت کامرآ برراین     26/ 2/ 6مور   0555/ 26/ 286به شماره  26پاییز  6منوهای مربوطه طبق راهنمای  نگارش 

 :ر گیردموضوع ، مراتب ذیآ ملحوظ نظرقرا

ارائره اطععرات ،   ) چنانچه کلیه مراحآ اجرایی این فرآیند طبق ضوابط  و مقررات موجود از مرحله نخست  (2

تا مرحله انعقاد قرارداد توسط کارگزاری صورت پذیرفته و قرارداد مربوطره منجرر بره    ...( اخذ درخواست و

        درقالرب  )زحمره مرحلره اول   پرداخت اولین حق بیمه گردد، کارگزاری موصرو  مارمول دریافرت حرق ال    

 .قرار خواهد گرفت( حق الزحمه فرآیند بازاریابی 

چنانچه انجام مراحآ فوق الذکر منجر به بیمه پردازی متقاضی حرداقآ بره مردت یکسرال از تراریه بیمره        (1

       در قالرب  )گردد، کارگزاری مربوطه مارمول دریافرت حرق الزحمره مرحلره دوم      ( تاریه  درخواست)شدن

 . قرار خواهد گرفت( حق الزحمه فرآیند بازاریابی 

در مواردیکه بعد از انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه بنا به دالیلی قرارداد منعقده لغو و بیمه شده ذیربط ،  (6

متقاضی انعقاد قرارداد مجدد گردد در این صورت چنانچه بیمه شده حداقآ یک سال نسربت بره پرداخرت    

اس قرارداد قبلی اقدام نموده باشد و سپس بنابر دالیلی از ادامه بیمه پرردازی امتنراع   حق بیمه خود بر اس

ورزد ، در این حالت در صورتیکه کلیه فرآیند از مرحله اخذ درخواست ترا عقرد  قررارداد جدیرد ، توسرط      

ر بعمران   کارگزاری مربوطه صورت پذیرفته باشد، پرداخت حق الزحمه به کارگزاری بابت قرارداد اخیرالرذک 

 . بوده و وفق ضوابط و مقررات و در قالب حق الزحمه بازاریابی قابآ پرداخت خواهد بود 
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حق الزحمه متعلقه به کارگزاریهای رسمی در فرآیند برقراری ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حر  و  (4

 : باشد ماا آ آزاد در قالب حق الزحمه بازاریابی به شرح ذیآ قابآ محاسبه می 

 

 

 

بطوریکه پنجاه درصد مبلغ تعیین شده فوق در مرحله اول و پنجاه درصد مابقی در مرحله دوم با رعایت کلیه 

 . ضوابط و مقررات مربوطه قابآ پرداخت می باشد 

ماه خود را بر اساس قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری و یا  22یمه بدیهی است چنانچه بیمه شده حق ب (0

صاحبان حر  و ماا آ آزاد پرداخت نموده و در ماه دوازدهم ارتباط خود را با سازمان قط  و از ادامه    

      بیمه پردازی خودداری نماید ، پرداخت حق الزحمه مرحله دوم و همچنین حق الزحمه قرارداد های بعدی     

 . موضوعیت نخواهد داشت (  این دستور اداری  6و  1موضوع بند های ) 

       مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کآ ، معاونین بیمه ای ، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی 

ها در ادارات کآ امور کارگزاری( رابطین ) بیمه شدگان ، رؤسا و کارشناسان ارشد امور مالی ، کارشناسان ارشد 

استانها ، رؤسای شعب ، معاونین بیمه ای ، مسئولین امور فنی بیمه شدگان ، مسئولین امور مالی ، کارشناسان 

فرابری داده ها، کارشناسان امور کارگزاریها در شعب ، مسئولین کارگزاریهای رسمی و شرکت مااور مدیریت و 

 . خدمات ماشینی تأمین خواهد بود 

 

                                                                                             

 محمدحسنزدا

 دمعاونفنیودرآم
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