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شركت سهامي بيمه ايران،آسيا ،البرز ،دانا ،معلم ،پارسيان ،كارآفرين ،رازي ،سينا ،ملت ،دي ،سامان،
نوين ،پاسارگاد ،ميهن ،كوثر ،ما ،آرمان ،تعاون ،سرمد
معاونت محترم فني
با سالم و احترام؛

نظر به اینکه در بازدیدهای نظارتی بعمل مدلدا از دساتلای ب مله بعمل ها د لاهدا ردیلدا
عل رغم دکاتبای دتعدد دبنی بر لزوم اخذ دجسز از ادارا ک ادسر فنی در اجرای دلادا  4آییی ناهیه
شماره ( 68می ن ناده ب مه های زند ی و دتتمری) به شرح ذی :
"هوسسات بیمه هکلفند هحاسبات و جداول نرخ های حق بیمه و ذخیره هورد عمی شیر ت را
ه به تصویب هیات هدیره رسیده است جهت تایید به بیمه هر زی ارسال نمایند .عدم اظهار نظر
بیمه هر زی ظرف هدت  20روز اری به هنزله تایید تلقي شود".
برخي از شر تهای بیمه بدون اخذ هجوز هربوطه اقدام به صدور بیمه ناهه عمر هي نمایند للذا بلا
عنایت به ذشت حدود چهار اال از ابالغ می ن ناده شمارا  68ضمن تأک د هجدد بر للزوم رعایلت
دادا دسصسف در می ن ناده ب مه های زند ی و دتتمری ،خساه مند اات دالتسر فردای لد در لییه
رشته های بیمه عمر هورد فعالیت آن شر ت (اعم از عمر ذخ را دار ،عمر زدانی اعلم از انرلرادی و
روهی  ،عمر داندا بدهکار اعم از انررادی و روهی و )...که تاکنسن دجسز من از ادارا ک ادسر فنلی
ب مه درکزی اخذ نگردیدا اقدام الزم جهت هماهنگی و اخذ دجسز صسری رفته و نت جه حداکثر تلا
تاریخ  1394/12/10به این ادارا ک اراال ردد .یادموری دی نماید صدور بیمه ناهه در هریی
رشته های بیمه زندگي بدون اخذ هجوز هغایر با دادا فسق االشارا دی باشد.
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