خدمت دستگاه اجرایی
 -1عنوان خدمت :اعطای پروانه فعالیت موسسات بیمه در جمهوری اسالمي ايران

نام دستگاه اجرايي :بیمه مرکزی جمهوری اسالمي ايران
نام دستگاه مادر- :
شرح خدمت
نوع خدمت

خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار ()G2B
خدمت به ديگردستگاه های دولتي()G2G

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رويداد مرتبط با:

حاکمیتي
ملي
آموزش
تولد
تاسیسات شهری

نحوه آغاز خدمت

 -4مشخصات خدمت

اين خدمت به بررسي تقاضای تاسیس شرکت های بیمه به منظور صدور مجوز فعالیت مي پردازد.

مدارک الزم برای انجام
خدمت

منطقه ای
سالمت
بیمه

نوع مخاطبین

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -2شناسه خدمت13011161107 :

کلیه متقاضیان تأسیس موسسات بیمه
تصدی گری
استاني

مالیات
ازدواج

شهری
تامین اجتماعي

کسب و کار

بازنشستگي

فرارسیدن زماني مشخص
تقاضای گیرنده خدمت
ساير... :
تشخیص دستگاه
 .1تکمیل و ارسال فرم تقاضای تأسیس مؤسسه بیمه غیردولتي.

مدارک و
گواهینامهها

روستايي
ثبت مالکیت
ساير
وفات

رخداد رويدادی مشخص

 .2تکمیل و ارسال پرسشنامه ويژه اشخاص حقیقي عضو هیئت مؤسس به همراه تصوير کلیه صفحات شناسنامه و
اصل گواهي عدم سوء پیشینه.
 .3تکمیل و ارسال پرسشنامه ويژه اشخاص حقوقي عضو هیئت مؤسس به همراه تصوير شرکتنامه و آگهي
تأسیس ،تصوي ر اساسنامه شرکت يا مؤسسه و تغییرات ثبت شده آن ،تصوير روزنامه رسمي مشتمل بر آخرين
تغییرات هیئت مديره ،تصوير ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش بازرس قانوني در سه دوره مالي قبل.
 .4تکمیل و ارسال تعهدنامه موسسین حقیقي و حقوقي درخصوص منابع تامین سرمايه موسسه بیمه در شرف
تاسیس.
 .5تکمیل و ارسال تعهدنامه سهامداران حقیقي و حقوقي موسسات بیمه در خصوص نقل و انتقال سهام.
 .6تکمیل و ارسال تعهدنامه رعايت مقررات مبارزه با پولشويي برای دريافت مجوز تأسیس شرکت بیمه.
 .7پیش نويس اساسنامه و برنامه جامع عملیاتي شرکت بیمه در مرحله تقاضا.
 .8حسب مورد انجام استعالم های الزم از دفتر مبارزه با پولشويي و دفتر حقوقي.
** بیمه مرکزی جمهوری اسالمي ايران حسب مورد ممکن است جهت بررسي و احراز شرايط مدارک ديگری
را نیز درخواست نمايد.
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قوانین و مقررات باالدستي

 .1قانون تجارت و اليحه اصالح قانون تجارت مصوب مجلس شورای ملي
 .2قانون بیمه مصوب مجلس شورای ملي
 .3قانون تاسیس بیمه مرکزی ايران و بیمه گری مصوب مجلس شورای ملي
 .4مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری –صنعتي ج.ا.ا مصوب هیئت وزيران
 .5آيین نامه شماره  40شورای عالي بیمه و مکمل های آن مصوب شورای عالي بیمه
 .6قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتي مصوب مجلس شورای اسالمي
 .7قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شرکت های خارجي مصوب مجلس شورای اسالمي
 .8آيین نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شرکت های خارجي مصوب هیئت وزيران
 .9قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب مجلس شورای ملي
 .10مصوبه حداقل سرمايه شرکت های بیمه مصوب هیئت وزيران
 .11قانون ممنوعیت تصدی بیش از يك شغل مصوب مجلس شورای اسالمي

آمار تعداد خدمت گیرندگان

 -5جزيیات خدمت

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

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

سال
فصل
ماه
......خدمت گیرندگان در:
تعداد موسسات بیمه ای که مجوز فعالیت مي گیرند با توجه به شرايط و نیاز های کشور در حال تغییر است ولي
پیش بیني مي شود ساالنه حداقل يك مجوز صادر شود.
بسته به تکمیل مدارک و دريافت پاسخ از مراجع ذی صالح از جمله شورای عالي بیمه ،واحد مبارزه با پولشويي
و ...دارد.
سال
فصل
 --بار در :ماهيکبار برای همیشه
اغلب اقدامات اين اداره کل به صورت سیستمي انجام مي شود و به غیر از موارد خاص از جمله دفاع از برنامه
کسب و کار نیازی به مراجعه و يا پیگیری حضوری نمي باشد.
پرداخت بصورت الکترونیك
شماره حساب (های) بانکي
مبلغ(مبالغ)
رايگان
رايگان

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکي بودن همه يا بخشي از آن

در مرحله اطالع رساني خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکي بودن همه يا بخشي از آن :بیمه مرکزی جمهوری اسالمي ايران
رسانه ارتباطي خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکي
ارسال پستي
پست الکترونیك
پیام کوتاه
تلفن گويا يا مرکز تماس
ساير(باذکرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غیرالکترونیکي
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
ساير:

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

 -6نحوه دسترسي به خدمت

https://www.centinsur.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=167
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مرحله تولید خدمت
(فرايند داخل دستگاه يا ارتباط با ديگر دستگاه ها )

در مرحله درخواست خدمت

غیرالکترونیکي

نام سامانه های ديگر

برخط
online

 -7ارتباط خدمت با ساير سامانه ها
(بانکهای اطالعاتي) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکي

 برگزاری جلسه حضوری دفاع از برنامه کسب و کار با حضور افراد
ذی صالح از صنعت بیمه ،نماينده و يا نمايندگان متقاضیان
تأسیس
 برگزاری جلسه مصاحبه مديرعامل ،قائم مقام مديرعامل و
اعضای هیئت مديره
 برگزاری جلسه مصاحبه معاونان و مديران فني
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستي
پست الکترونیك
پیام کوتاه
تلفن گويا يا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پیشخوان
ساير(باذکرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
ساير:
استعالم
استعالم الکترونیکي
فیلدهای موردتبادل
غیر
الکترونیکي

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

غیرالکترونیکي

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

الکترونیکي

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

غیرالکترونیکي

اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیك
تلفن گويا يا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پیشخوان
ساير(باذکرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
ساير:
اينترانتي (مانند اينترانت داخلي دستگاه يا) ERP
اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)
ساير (باذکرنحوه دسترسي) تهیه و ارسال نامه
پست الکترونیك
کسری مدارک به صورت سیستمي و ارسال آن از طريق پست.

سامانه نظارت و هدايت الکترونیکي
بیمه(سنهاب)جهت احراز هويت
موسسین

کد ملي،تاريخ تولد
شناسه ملي،شماره ثبت
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دستهای
()Batch

الکترونیکي

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستي
پیام کوتاه

-8ارتباط خدمت با ساير دستگاههای ديگر

ثبت شرکتها و موسسات
غیر تجاری

-

-

-

-

-

-

-

-

برخط
online

نام دستگاه ديگر

نام سامانه های دستگاه
ديگر

فیلدهای
موردتبادل

دستهای
()Batch

استعالم الکترونیکي اگر استعالم غیرالکترونیکي
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزينه)
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده

اعطای پروانه فعالیت موسسات بیمه
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عناوين فرآيندهای خدمت


















 -عناوين فرايندهای خدمت










بررسي مدارک دريافتي هیئت موسس و اعالم معرفي نماينده تام االختیار
مکاتبه و اعالم نواقص موجود به شرکت متقاضي
تهیه گزارشات هیئت موسس به هیات عامل جهت برگزاری جلسه حضوری با هیات موسس مزبور
بررسي برنامه کسب و کار و مکاتبه با واحد های ذيربط جهت استعالم و جمع آوری نظرات درخصوص برنامه کسب و کار مزبور
مکاتبه با شرکت متقاضي و ارسال نظرات واحد ها
برگزاری جلسه کمیته منتخب مديران با نمايندگان شرکت پس از اخذ برنامه جامع کسب و کار اصالح شده بر اساس نظرات واحدهای ذيربط
انجام هماهنگي های مربوط به برگزاری جلسه هیئت عامل به منظور برگزاری جلسه دفاع از برنامه کسب و کار
حسب مورد استعالم از دفاتر ذی ربط از جمله دفتر مبارزه با پول شويي جهت احراز هويت و دفتر حقوقي حسب مورد و اخذ تعهد نامههای از پیش
تعیین شده پس از اخذ و تکمیل مدارک مربوطه
ارسال خالصه گزارش برای شورای عالي بیمه
صدور موافقت اصولي پس از اخذ موافقت مجمع عمومي بیمه مرکزی
استعالم از دفتر مبارزه با پول شويي جهت بررسي منشا پول
بررسي پیش نويس اعالمیه پذيره نويسي و انطباق با قوانین مربوطه
ارسال گزارش حاصل از پذيره نويسي به دفتر حقوقي و ارائه گزارش به معاونت طرح و توسعه
صدور مجوز انتشاراعالمیه پذيره نويسي
حضور در جلسات هیئت موسس و تهیه گزارش برای معاونت
بررسي صورتجلسه هیئت موسس و تايید اعضا هیئت مديره
بررسي اولین صورتجلسه هیئت مديره
برگزاری جلسه مصاحبه با مدير عامل توسط هیات عامل
صدور مجوز تايید صالحیت مديرعامل
صدور مجوز ثبت شرکت
انجام اقدامات مربوط به بررسي مدارک مديران و محاسبان فني پیشنهادی
برگزاری جلسه مصاحبه با مديران و محاسبان فني
صدور مجوز تايید صالحیت مديران و محاسبان فني
گزارش بازديد از شرکت و صدور پروانه فعالیت
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نمودار ارتباطي فرآيندهای خدمت

دريافت تقاضای

تاسیس شرکت بیمه
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بیمه

صدور پروانه
فعالیت

نام و نام خانوادگي تکمیل کننده فرم:

شماره تلفن:

پست الکترونیك:

واحد مربوط:

سید حبیب اله نقیبي اصفهاني

374

Amoozesh@centinsur.ir

اداره پذيرش موسسات بیمه
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