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 تراز مشارکت در منافع بیمه گذاران بیمه های زندگی:
 

 در جز زندگی های بیمه انواع در مکلفند بیمه موسسات آن مکملهای و 51 شماره نامه آیین 51 و 51 ماده طبق

 سال در درصد ده از بیش بهره نرخ اساس بر که یکجا بیمه حق با های بیمه و زمانی فوت خطر  های بیمه

 معاملات مجموع از حاصل منافع %51 حداقل در را زندگی های بیمه گذران بیمه باشد شده صادر و محاسبه

 آید، می دست به  (ب) بند اقلام جمع کسر از پس (الف )بند اقلام جمع از که  سال، هر در مذکور های بیمه

 : نمایند سهیم

  الف:

   ذخیره ریاضی در آخر سال مالی قبل 
   دریافتیحق بیمه های  
   کارمزد بیمه های اتکایی واگذاری 
   کارمزد بر منافع )مشارکت در سود( دریافتی بابت بیمه های اتکایی واگذاری 
   سهم بیمه گران اتکایی بابت بازخرید و پرداخت سرمایه و مستمری ها 
   بهره  وامهای پرداختی به بیمه گذاران 
   گذاری های از محل ذخایر ریاضی موضوع ماده هفدهخالص درآمد حاصل از سرمایه  
 

    
  ب: 

   کارمزد پرداختی 
   مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری ها 
   حق بیمه اتکایی واگذاری 
   ذخیره ریاضی در آخر سال مالی 
 درصد حق بیمه های دریافتی 51هزینه های عمومی بیمه گر حداکثر تا  

   نیز خواهد بود 55که شامل هزینه های وصول موضوع ماده  
   73بهره پرداختی به بیمه مرکزی موضوع وام ماده  
   هزینه های آموزش بازاریاب و تبلیغ و ترویج بیمه های زندگی حداکثر بیست درصد حق بیمه وصولی سال اول 
 منافع حاصل از مجموع معاملات بیمه های زندگی 

  
 (%58منافع)حداقل  در صد 

  

صد منافع (معاملات بیمه های زندگی و حداقل در  ذخیره مشارکت در منافع)حاصلضرب منافع حاصل از مجموع  

  

 

 



 (85آیین نامه شماره  11و 11اد وفرم محاسبه ذخیره مشارکت در منافع )م

  های بیمه در جز زندگی های بیمه انواع در مکلفند بیمه موسسات آن 15 شماره نامه آیین 51 و 55 ماده طبق

 بیمه معاملات مجموع از حاصل منافع %51 حداقل در را زندگی های بیمه گذاران بیمه زمانی فوت خطر

 سهیم آید، می دست به  ب بند اقلام جمع کسر از پس الف بند اقلام جمع از که  سال، هر در مذکور های

 : نمایند

   الف:

   مالی قبلذخیره ریاضی در آخر سال 

   حق بیمه های دریافتی

   کارمزد بیمه های اتکایی واگذاری

   کارمزد بر منافع )مشارکت در سود( دریافتی بابت بیمه های اتکایی واگذاری

   سهم بیمه گرات اتکایی بابت بازخرید و پرداخت سرمایه و مستمری ها

   کارمزد وامهای پرداختی به بیمه گذاران

   86آیین نامه  51ماده 5حاصل از سرمایه گذاری های از محل ذخایر ریاضی موضوع تبصره  خالص درآمد

    

   ب:

   مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری ها

   حق بیمه اتکایی واگذاری

   ذخیره ریاضی در آخر سال مالی

   دریافتی درصد حق بیمه های 3هزینه های عمومی بیمه گر حداکثر تا 

   73کارمزد پرداختی به بیمه مرکزی موضوع وام ماده 

    

   منافع حاصل از مجموع معاملات بیمه های زندگی

   (%58در صد منافع)حداقل 

ذخیره مشارکت در منافع)حاصلضرب منافع حاصل از مجموع معاملات بیمه های زندگی و حداقل درصد 

   منافع (

  15آیین نامه شماره  51ماده  1یکی دیگر از روشهای محاسبه ذخیره مشارکت در منافع مطابق تبصره  : توضیح 

منافع مازاد بر نرخ سود فنی مورد عمل، حاصل از سرمایه گذاری ذخایر ریاضی برای  %51استفاده از حداقل 

ذخیره ریاضی سال قبل هر بیمه  پایان هرسال می باشد که شرکتهای بیمه می بایست ذخیره را محاسبه و به نسبت

نامه به رقم ذخیره ریاضی بیمه نامه مذکور اضافه نمایند و مراتب را طی الحاقی حداکثر تا قبل از پایان سال بعد 

 به اطلاع بیمه گذاران ذیربط برسانند. 

 


