خدمت دستگاه اجرایی
 -1عنوان خدمت :اعطای پروانه فعالیت دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و مؤسسات
كارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسالمی ايران

نام دستگاه اجرايی :بیمه مركزی جمهوری اسالمی ايران
نام دستگاه مادر- :

 -4مشخصات خدمت

شرح خدمت

اين فرآيند برای بررسی تقاضای تاسیس دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و مؤسسات كارگزاری بیمه خارجی در جمهوری
اسالمی ايران به منظور صدور مجوز فعالیت می پردازد .در اين فرآيند پس از دريافت تقاضای اولیه تاسیس دفاتر ارتباطی
اقدامات زير انجام می شود:
 .1بررسی مدارك دريافتی متقاضی تأسیس دفتر ارتباطی و اعالم معرفی نماينده تام االختیار
 .2مكاتبه و اعالم نواقص موجود به دفتر ارتباطی
 .3انجام استعالم های الزم از واحدهای مختلف بیمه مركزی از جمله نظارت ،اتكايی و حراست
 .4تهیه گزارش مربوط به دفتر ارتباطی و ارايه به هیات عامل جهت برگزاری جلسه حضوری با مسوولین مربوطه
 .5برگزاری جلسه مصاحبه با مسوول دفتر ارتباطی پس از انجام استعالم های الزم

نوع خدمت

خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به كسب و كار ()G2B
خدمت به ديگردستگاه های دولتی()G2G

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رويداد مرتبط با:

حاكمیتی
ملی
آموزش
تولد
تاسیسات شهری

منطقه ای
سالمت
بیمه

نحوه آغاز خدمت

تقاضای گیرنده خدمت
تشخیص دستگاه

فرارسیدن زمانی مشخص
ساير... :

مدارك الزم برای انجام
خدمت

نوع مخاطبین

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -2شناسه خدمت13011161105 :

كلیه متقاضیان تأسیس دفاتر ارتباطی
تصدی گری
استانی

مالیات
ازدواج

كسب و كار

بازنشستگی

شهری
تامین اجتماعی
مدارك و
گواهینامهها

روستايی
ثبت مالكیت
ساير
وفات

رخداد رويدادی مشخص

 .1درخواست تأسیس دفاتر ارتباطی
.2

ارسال تصوير كلیه صفحات شناسنامه ،گواهی عدم سوء پیشینه ،آخرين مدرك تحصیلی و سوابق علمی مسئول
دفتر ارتباطی آن شركت .

 .3اساسنامه.
 .4آگهی تاسیس وآخرين تغییرات ثبت شده شركت در مراجع ذيربط.
 .5آخرين صورتهای مالی تأيید شده شركت.
 .6گزارش توجیهی حاوی اطالعات مربوط به تبیین داليل و ضرورت ثبت شعبه در ايران ،تعیین حدود اختیارات و
محل فعالیت ،برآورد نیروی انسانی ايرانی و خارجی مورد نیاز و تامین منابع وجوه ارزی و ريالی برای اداره امور
شركت .
 .7ارائه مستندات مربوط به رتبه شركت بیمه كشور متقاضی
 .8انجام استعالم های الزم از دفتر حراست،نظارت و اتكايی

** بیمه مركزی جمهوری اسالمی ايران حسب مورد ممكن است جهت بررسی و احراز شرايط مدارك ديگری
را نیز درخواست نمايد.
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قوانین و مقررات باالدستی

 .1قانون تجارت و اليحه اصالح قانون تجارت مصوب مجلس شورای ملی
 .2قانون بیمه مصوب مجلس شورای ملی
 .3قانون تاسیس بیمه مركزی ايران و بیمه گری مصوب مجلس شورای ملی
 .4آيین نامه شماره 41با موضوع تاسیس ،فعالیت و انحالل دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و مؤسسات كارگزاری
بیمه خارجی در جمهوری اسالمی ايران
 .5دستورالعمل اجرايی آيین نامه شماره 41تاسیس ،فعالیت و انحالل دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و مؤسسات
كارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسالمی ايران
 .6قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگی شركت های خارجی مصوب مجلس شورای اسالمی
 .7آيین نامه اجرايی قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگی شركت های خارجی مصوب هیئت وزيران
 .8قانون راجع به ثبت شركت ها مصوب مجلس شورای ملی

 -5جزيیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

تواتر
تعداد بار مراجعه حضوری
هزينه ارايه خدمت(ريال) به
خدمت گیرندگان

سال
فصل
ماه
......خدمت گیرندگان در:
تعداد دفاتر ارتباطی كه مجوز فعالیت می گیرند با توجه به شرايط و نیاز های كشور در حال تغییر است ولی پیش
بینی می شود ساالنه حداقل يک مجوز صادر شود.
بسته به تكمیل مدارك و دريافت پاسخ از مراجع ذی صالح از جمله حراست،نظارت و اتكايی دارد.
سال
فصل
 --بار در :ماهيكبار برای همیشه
اغلب اقدامات اين اداره كل به صورت سیستمی انجام می شود .
شماره حساب (های) بانكی
مبلغ(مبالغ)
رايگان
رايگان

پرداخت بصورت الكترونیک

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الكترونیكی بودن همه يا بخشی از آن

در مرحله اطالع رسانی خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونیكی بودن همه يا بخشی از آن :بیمه مركزی جمهوری اسالمی ايران
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه كاربردی)
اينترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الكترونیكی
ارسال پستی
پست الكترونیک
پیام كوتاه
تلفن گويا يا مركز تماس
ساير(باذكرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غیرالكترونیكی
ملی
جهت احراز اصالت مدرك
استانی
نبود زيرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
ساير:

ذكر ضرورت
مراجعه حضوری

 -6نحوه دسترسی به خدمت

https://www.centinsur.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=763
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غیرالكترونیكی

ذكر ضرورت مراجعه حضوری

 - 7ارتباط خدمت با ساير سامانه ها
(بانكهای اطالعاتی) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

غیرالكترونیكی

تلفن همراه (برنامه كاربردی)
ارسال پستی
پیام كوتاه

اينترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الكترونیک
تلفن گويا يا مركز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پیشخوان
ساير(باذكرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرك
استانی
نبود زيرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
ساير:
استعالم
استعالم الكترونیكی
فیلدهای موردتبادل
غیر
الكترونیكی

ذكر ضرورت
مراجعه حضوری

الكترونیكی

نام سامانه های ديگر

 برگزاری جلسه مصاحبه مسئول دفتر ارتباطی

برخط
online

مرحله تولید خدمت
(فرايند داخل دستگاه يا ارتباط با ديگر دستگاه ها )

الكترونیكی
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دستهای
()Batch

در مرحله درخواست خدمت

غیرالكترونیكی

اينترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الكترونیک
تلفن گويا يا مركز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پیشخوان
ساير(باذكرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرك
استانی
نبود زيرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
ساير:
اينترانتی (مانند اينترانت داخلی دستگاه يا) ERP
اينترنتی (مانند درگاه دستگاه)
ساير (باذكرنحوه دسترسی) تهیه و ارسال نامه
پست الكترونیک
كسری مدارك به صورت سیستمی و ارسال آن از طريق پست.

ذكر ضرورت
مراجعه حضوری

الكترونیكی

تلفن همراه (برنامه كاربردی)
ارسال پستی
پیام كوتاه

-8ارتباط خدمت با ساير دستگاههای ديگر

ثبت شركتها و موسسات
غیر تجاری

-

-

-

دستگاه
مراجعه كننده

-

-

-

-

-

-

دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده

 -1اعطای پروانه فعالیت دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و مؤسسات كارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسالمی ايران






 -عناوين فرايندهای خدمت
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عناوين فرآيندهای خدمت

نام دستگاه ديگر

نام سامانه های دستگاه
ديگر

فیلدهای
موردتبادل

مبلغ
(درصورت
پرداخت
هزينه)

برخط
online
دستهای
(Batch
)

استعالم
الكترونیكی

اگر استعالم غیرالكترونیكی
است ،استعالم توسط:

بررسی مدارك دريافتی متقاضی تأسیس دفتر ارتباطی و اعالم معرفی نماينده تام االختیار
مكاتبه و اعالم نواقص موجود به دفتر ارتباطی
انجام استعالم های الزم از واحدهای مختلف بیمه مركزی از جمله نظارت ،اتكايی و حراست
تهیه گزارش مربوط به دفتر ارتباطی و ارايه به هیات عامل جهت برگزاری جلسه حضوری با مسوولین مربوطه
برگزاری جلسه مصاحبه با مسوول دفتر ارتباطی پس از انجام استعالم های الزم

نمودار ارتباطی فرآيندهای خدمت
دريافت تقاضای
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تاسیس دفتر ارتباطی

صدور پروانه
فعالیت

نام و نام خانوادگی تكمیل كننده فرم:

شماره تلفن:

پست الكترونیک:

واحد مربوط:

مرضیهالسادات محسنیان

386

Amoozesh@centinsur.ir

اداره پذيرش موسسات بیمه و دفاتر ارتباطی
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