
















 1/90   نامه شمارهآيين

 اي كاركنان كليدي و عملياتي مؤسسات بيمه نامه نحوه احراز صالحيت حرفهآيين  مكمل
 

گري، در جلسه مورخ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه ۶۴و  ۳۸و در اجراي مواد  ۱۷عالي بيمه به استناد ماده شوراي 
را به ( ۹۰نامه شماره اي كاركنان كليدي و عملياتي مؤسسات بيمه )آيين نامه نحوه احراز صالحيت حرفه آيين ۱۳۹۴،۰۹.۳۰

 :نامه مذكور تصويب نمودو مكمل آيين "1/90نامه شماره  آيين" شرح زير اصالح و به عنوان

 :گرددبه شرح زير اصالح مي ۱ماده  ۱۰بند  -1

يتي در هاي مديرهاي سرپرستي يا مديريتي در صنعت بيمه يا فعاليت در سمت سنوات تجربي فعاليت در سمت  -10"

 ".تشخيص بيمه مركزيبه  ها، نهادها و مؤسسات مالي و اقتصاديها، سازمانوزارتخانه

 :گرددبه شرح زير اصالح مي ۲ماده  ۵ذيل بند  ۲تبصره  -۲

هاي كاركنان كليدي و عملياتي در چنانچه مدرك تحصيلي فرد پيشنهادي براي تصدي هر يك از سمت -۲تبصره "

 ".باشدل فوق ميهاي مقرر در جدوبرابر حداقل ۱،۵اي مفيد هاي تحصيلي غيرمرتبط باشد، حداقل تجربه حرفهرشته

 :گرددبه شرح زير اصالح مي ۱۴ماده  -۳

نامه اين آيين ۲هاي كليدي يا عملياتي موضوع ماده نامه تصدي يكي از سمت افرادي كه در زمان ابالغ اين آيين -۱۴ماده "

گر هت تصدي سمت دياند، مشمول ضوابط قبلي بوده و صرفاً در صورت معرفي جدار بوده را در يكي از مؤسسات بيمه عهده

 نامه خواهند بوددر آن مؤسسه بيمه يا ساير مؤسسات بيمه مشمول ضوابط اين آيين

 



 ۹۰/۲آيين نامه شماره 

 هاي كاركنان كليدي و عملياتي مؤسسات بيم نامه نحوه احراز صالحيت حرفهآيين  مكمل
 

گري، در جلسه مورخ  قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه ۶۴و ۳۸و در اجراي مواد  ۱۷عالي بيمه به استناد ماده شوراي
را به ( ۹۰نامه شماره اي كاركنان كليدي و عملياتي موسسات بيمه )آيين  نامه نحوه احراز صالحيت حرفهآيين ۲۲/۱۲/۱۳۹۵

 :نامه مذكور تصويب نمود و مكمل آيين "۲/۹۰نامه شماره  آيين" نشرح زير اصالح و به عنوا

 :به شرح زير اصالح مي گردد ۱ماده  ۹بند  -۱

 "سنوات تجربي فعاليت در زمينه بيمه، مرتبط با سمت پيشنهادي به تشخيص بيمه مركزي -۹"
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