شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت حرفه ای نمايندگان شرکت بيمه
ماده  -1موضوع بيمه نامه :

ماده شش  :مدت اعتبار

موضوع بیمه نامه عبارت است از بیمه مسئولیت حرفه ای نماینده،کارکنان و بازاریابان وی در برابر
بیمه گر،بیمه گذاران،بیمه شدگان و یا صاحبان حقوق آنان در رابطه با بیمه هایی که نماینده،بعنوان
نماینده بیمه گر در آن دخالت داشته،اعم از اینکه بیمه نامه صادر شده یا نشده باشد تا میزانی که در
این بیمه نامه پیش بینی شده است.
 1-1مطابق شرایط این بیمه نامه،بیمه گر در طول مدت بیمه نامه (یک سال) حداکثر نسبت به دو
مورد ادعای حقوقی طرح شده متعهد خواهد بود و حداکثر ان در مجموع از مبلغ تعیین شده در
شرایط خصوصی تجاوز نمی نماید.
 2-1شرایط خصوصی بیمه جز الینفک بیمه نامه می باشد.

مدت اعتبار بیمه نامه و آغاز و پایان آن در شرایط خصوصی تعیین می شود و معذالک چنانچه به جهاتی
پروانه نمایندگی زودتر خاتمه پذیرد و یا اجازه عملیات نماینده بیمه گذار سلب شود،در این صورت در
تاریخ منقضی شدن اعتبار پروانه نمایندگی بیمه،بیمه نامه فسخ و پایان می پذیرد.
 1-6خسارت های اعالم شده با عنایت به بند  3-3-4جزو تعهدات بیمه گر می باشد مشروط بر اینکه
در مدت اعتبار بیمه نامه رخ داده باشد.
 2-6مدت بیمه نامه برای یکسال تعیین می گردد و چنانجه ذینغع کتباً خواستار عدم ادامه نشود قرارداد
بیمه برای مدت یک سال دیگر تمدید شده تلقی می گردد و این منوال سال های بعد هم رعایت خواهد
شد.بنابراین نماینده مکلف به پرداخت حق بیمه متعلقه هر سال می باشد.

ماده  -2تعهدات نماينده :

ماده هفتم  :ذينفع

 1-2در رابطه با امور نمایندگی بیمه ،کلیه مقررات و نظامهای حاکم بر این حرفه و دستور العملها و
بخشنامه های بیمه گر که بصورت کتبی به وی ابالغ می گردد را رعایت نماید کارهائی که به وی محول
می شود را با کمال دقت و صداقت انجام دهد.
 2-2کلیه اطالعات مورد درخواست بیمه گر و ذیفع(موضوع ماده هفت)را با کمال صداقت و مطابق با
حقیقت در اختیار آنها قرار دهد.
 2-3نماینده و عوامل وی نباید بدون هماهنگی با بیمه گر تحت هیچ شرایطی راساً به مسئولیت خود
اعتراف نمایند.
 2-4از هرگونه فعل یا ترک فعلی که موجب اشتباه و یا گمراهی بیمه گر،ذینفع،بیمه گزاران و یا
ذوی الحقوق آنها شود خودداری کند.
 2-5در صورتی که ادعایی به عنوان مسئولیت حرفه ای در ارتباط با این قرارداد علیه وی مطرح شود
اعم از اینکه دعوا در دادگاه طرح شده یا نشده باشد مراتب را در اسرع وقت حداکثر ظرف مدت پنچ روز
از تاریخ دریافت ادعا کتباً به بیمه گر اعالم نماید.
 6-2در صورتی که سو نیت نماینده در وقوع خسارت توسط کمیته احراز مسئولیت(موضوع ماده نهم)
احراز گردد نماینده متعهد است،مبلغ خسارت پرداختی از طرف بیمه گر بابت این بیمه نامه به انضمام
هزینه های متعلق ه و هر گونه خسارت دیگر از جمله دیرکرد در پرداخت خسارت را مسترد دارد و در این
رابطه به بیمه گر اختیار تام می دهد که بر استیفای حقوق خود از وثاثقی که نماینده به وی سپرده و
همچنین کارمزد متعلقه نماینده به هر نحوی که خود مقتضی می داند استفاده کند.

ذینفع بیمه نامه،مدیریت امور شعب و نمایندگی های داخل کشور (بیمه کارآفرین) اعطا کننده پروانه
نمایندگی بیمه می باشد.

ماده سوم  :حقوق و وظايف بيمه گر
 3-1جبران خساراتی که ناشی از اشتباه ات غیر عمدی نماینده کارکنان و بازاریابان وی در عملیات
بیمه گری در بخش های صدور،خسارت و مالی روی می دهد و مانع پرداخت خسارت بر اساس ضوابط
و مقررات بیمه گری در دستور العملها و بخشنامه های بیمه گر می باشد.
 3-2جران خسارتی که بدلیل بازاریابی و یا ایجاد تعهد منجر به اعالم خسارت از ناحیه بیمه گزاران با
ذوی الحقوق ایشان بر علیه بیمه گر صورت می پذیرد.
 3-3پس از احراز مسئولیت نماینده توسط بیمه گر حداکثر پس از  15روز خسارتی را که از ناحیه
نماینده به مناسبت عمل وی به عنوان نماینده بیمه در مدت اعتبار بیمه نامه متوجه اشخاص ثالث،شده
حداکثر تا میزان مندرج در شرایط خصوصی را بپردازد.
 1-3-2تشخیص مسئولیت نماینده و تعیین میزان خسارت در وهله نخست بعهده بیمه گر می باشد.مگر
آنکه ثابت شود نماینده در ورود زیان مسئولیتی نداشته یا میزان خسارت کمتر از میزان مورد درخواست
بوده است که در این صورت حسب مورد،تعهد بیمه گر در پرداخت خسارت ساقط و یا کاهش می یابد.
 2-3-2در صورتیکه مسئولیت نماینده توسط بیمه گر پذیرفته نشود،پرونده جهت تعیین تکلیف به
کمیته احراز مسئولیت (به شرح ماده نه) این قرارداد ارجاع خواهد شد.
 3-3-2بیمه گر در صورتی متعهد می گردد در ارتباط با مسئولیت قانونی یا قراردادی بیمه گذار به شرح
مندرج در ماده یک باشد.
 4-3-2مهلت اعالم خسارت از ناحیه نماینده و یا ذینفع حداکثر سه سال بعد از مدت بیمه نامه
می باشد.
 5-3-2هیچگونه تغییری در مفاد بیمه نامه که موجب تضییع حقوق نماینده و یا ذینفع شود ندهد و
برای هر گونه تغییر در بیمه نامه از جمله درخواست فسخ آن قبالً موافقت گردد.
ماده چهارم  :حق بيمه
اعتبار این بیمه نامه موکول به این است که نماینده حق بیمه مقرر در شرایط خصوصی را که توسط
بیمه گر تعیین می گردد پرداخت و یا برای پرداخت آن بین طرفین ترتیب دیگری توافق شده باشد.

ماده هشتم  :مرور زمان
مرور زمان دعاوی ناشی از این بیمه نامه دو سال است که آغاز آن در مورد ادعای طرفین بر یکدیگر
تاریخ پایان بیمه نامه می باشد و در مورد ادعای ذینفع دو سال پس از تاریخ انقضا می باشد.
ماده نهم  :کميته احراز مسئوليت
هر گونه اختالف ناشی از این بیمه نامه از طرف کمیته احراز مسئولیت که مرکب از  5نفر به شرح زیر
خواهد بود رسیدگی و حل و فصل خواهد شد :
-1نماینده امور شعب و نمایندگی های داخل کشور
 -2نماینده بیمه گر (مدیریت بیمه های مسئولیت و مهندسی و طرح های خاص)
-3نماینده انجمن صنفی نمایندگان (در بخش نمایندگان حقیقی نماینده انجمن صنفی نمایندگان
حقوقی انجمن شرکت های نمایندگی)
 -4دو نفر کارشناس بیمه به انتخاب نمایندگان فوق(کارشناسان منتخب مستقل خواهد بود و نباید در
زمینه نمایندگی بیمه فعالیت داشته باشند).
 1-9چنانچه نماینده طرف دعوا عضو هیات مدیره انجمن های صنفی یاد شده باشد،می بایست شخص
دیگری به عنوان نماینده معرفی گردد.
 2-9تشخیص و تعیین حدود و ثغور مسئولیت نمایندگان،احراز مسئولیت انان طبق مقررات و آئین
نامه های نمایندگی و بویژه تشخیص ایجاد خسارت عمدی همراه با مسئولیت عهده کمیته فوق خواهد
بود.
 3-9رای اکثریت کمیته یاد شده مالک و مورد عمل قرار خواهد گرفت و در صورت عدم توافق و بروز
اختالف مجدد در خصوص نحوه اجرای قرارداد و شرایط ان موضوع به مراجع ذیصالح قانونی ارجاع
می گردد.
ماده دهم  :استثنائات
خسارت های ناشی از فعل یا ترک فعل نماینده که عمدی و توام با سو نیت بوده و احراز ان پس از
بررسی و کارشناسی دعاوی مطروحه،توسط کمیته احراز مسئولیت صورت می گیرد شامل موارد زیر
می باشد :
 1-10خسارات ناشی از قراردادهایی که نماینده بدون کسب موافقت بیمه گر با دیگران منعقد نموده
است و یا دستور العمل ،مقررات،آئین نامه و قرارداد منعقد با ذینفع را با تقلب و سوء استفاده رعایت
نکرده باشد.
 2-10خسارات ناشی از قصور و اهمال عمدی و توام با سو نیت و هرگونه هماهنگی،توافق و همدستی با
بیمه گزاران و یا زیاندیدگان و اشخاص ذینفع بیمه نامه ها به قصد سو استفاده مالی و دریافت خسارت
تقلبی از بیمه گر.
 3-10عدم پرداخت عمدی حق بیمه دریافتی از بیمه گزاران در فرصت و مهلت تعیین شده به حساب
بیمه گر مطابق قرارداد نمایندگی و یا طبق دستور العمل تعیین شده توسط بیمه گر.
 4-10مشاوره غلط و راهنمائی نادرست بیمه گزاران در خصوص نرخ و شرایط بیمه نامه ها.
 5-10پرداخت هرگونه وجه یا انعقاد قرارداد برای پرداخت وجه به بیمه گزاران و یا کارکنان آنان ارتشاء.
 6-10مشاوره،راهنمایی،هماهنگی و همکاری نادرست با بیمه گزاران و کارکنان انان به قصد دریافت
خسارت های غیر قابل پرداخت از بیمه گر.
 7-10استفاده از هر گونه ارتباط غیر قانونی با افراد ذیمدخل در تعیین نرخ و شرایط بیمه نامه و رسیدگی
کنندگان به خسارت و کارکنان بیمه گر.
ماده يازدهم  :موارد مسکوت

ماده پنجم  :فرانشيز
فرانشیز خسارت ناشی از مسئولیت های غیر عمد نماینده برای دفاتر نمایندگی حقوق  10درصد حداقل
4.000.000ریال و برای شرکت های نمایندگی  10درصد هر خسارت حداقل ر5.000.000یال می باشد.

موارد مسکوت در این بیمه نامه حسب مورد تابع قانون بیمه و قانون تجارت و قانون تاسیس بیمه مرکزی
و بیمه گری و آئین نامه نمایندگی بیمه خواهد بود.

شرکت بيمه کارآفرين

