
ذخیره ریسک های منقضی 

نشده برای جبران کسری 

حق بیمه عایدنشده سال 

(سهم نگهداری )جاری 

: باشد، عبارت است از  % 85در رشته هایی که ضریب خسارت آنها بیش از 

* حق بیمه عاید نشده پایان دوره سال جاری 

در محاسبه ضریب خسارت ، حق بیمه عاید شده رشته های بیمه شخص ثالث و : تبصره 

مازاد ، عوارض قانونی و همچنین سهم صندوق تأمین خسارات بدنی از حق بیمه نامه 

.های صادره کسر می گردد

ذخیره حق بیمه عایدنشده 

(ذخیره حق بیمه  )

:سال جاری 

برای کلیه رشته های بیمه ای به جز بیمه باربری از تاریخ شروع پوشش بیمه ای ، به 

بر مبنای بیمه نامه های صادره و اتکایی قبولی پس از کسر  (یک هشتم  )روش فصلی  

هزینه های قانونی و پس از کسرهزینه تحصیل مرتبط با بیمه نامه های صادره و قبولی 

اتکایی و کسر بیمه نامه اتکایی واگذاری مربوط به برای رشته باربری عبارت است از 

ذخیره محاسبه شده به روش فوق به عالوه یک هشتم ذخیره مذکور از تاریخ شروع 

.(سهم بیمه گران اتکایی به حساب آنها منظور می شود )پوشش بیمه ای 

:سال های آتی 

چنانچه دوره بیمه نامه بیش از یک سال باشد، برابراست با حق بیمه مربوط به سال های 

که در سال مربوط ، به حق بیمه بیمه نامه های صادره  (سال های دوم و پس از آن )آتی 

.منظور می شود

در بیمه های مهندسی ، اگر مدت اعتبار بیمه نامه بیش از یک سال باشد ، برای : تبصره 

.احتساب حق بیمه سال های آتی از روش مجموع ارقام سنوات استفاده خواهد شد

ذخیره حق بیمه های عاید نشده بابت مبالغ ارزی در تاریخ صورت وضعیت مالی باید 

.تسعیر و ثبت گردد

ذخایر فنی - 1
: ذخایر فنی شرکت در پایان هر سال با توجه به مصوبات شورایعالی بیمه به شرح زیر محاسبه می گردد 

بیمه های غیر زندگی و بیمه عمر زمانی - 1-1

میزان ذخایرنوع ذخیره



ذخیره مشارکت در     -1

منافع

.سه درصد حق بیمه صادره بیمه ها پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری : الف 

.ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی که از سال قبل منتقل شده است : ب 

ذخیره فنی تکمیلی و -2

خطرات طبیعی

 درصد میانگین حق بیمه نگهداری 20میزان ذخیره موضوع این ماده نباید از  – 1تبصره 

.بیمه های سه سال گذشته مؤسسه تجاوز نماید

در صورتی که براثر وقوع حوادث طبیعی و فاجعه آمیز، ضریب خسارت در هر  – 2تبصره 

 درصد تجاوز نماید مؤسسه بیمه مجاز است مازاد خسارات 85یک از رشته های بیمه از 

ایجاد شده ناشی از وقوع حوادث مذکور را از محل ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی 

جبران نماید  استفاده از این ذخیره درسایر موارد منوط به پیشنهاد مؤسسه بیمه و 

.تصویب شورایعالی بیمه خواهد بود 

ذخیره برگشت حق بیمه

 درصد نسبت به حق بیمه های برگشت به کل حق بیمه نامه های صادره در سه سال 50

سهم بیمه گران اتکایی  )مالی اخیر ، ضربدر حق بیمه بیمه نامه های صادره سال جاری 

(. به حساب آنها منظور می شود

ذخیره مشارکت در منافع درصدی از منافع حاصل از هریک از قراردادهای بیمه که     -1

.به موجب شرایط قرارداد به بیمه گذاران قابل پرداخت باشد

:ذخیره فنی تکمیلی خطرات طبیعی از جمع اقالم زیر حاصل می شود - 2سایر ذخایر 

خسارت  (ذخیره )بدهی 

معوق

: عبارت است از جمع اقالم زیر 

 )خسارات اعالم شده در دست رسیدگی به عالوه برآورد مخارج تسویه خسارت : الف 

(سهم بیمه گران اتکایی به حساب آنها منظور می شود

خساراتی که تا قبل از پایان سال مالی جاری ایجاد شده و هنوز به بیمه گر اعالم : ب 

سهم بیمه گران اتکایی به حساب آنها منظور می  )نشده و  عالوه مخارج تسویه خسارت 

(.شود

در رشته بیمه شخص ثالث ، چنانچه محاسبه ذخیره خسارات اعالم شده در  – 1: تبصره 

دست رسیدگی برای مورد به مورد پرونده ها وجود نداشته باشد ، حاصل ضرب متوسط 

طی سال مالی در تعداد پرونده های  (نفر  )خسارت و مزایای پرداختی بدنی هر پرونده 

.در دست رسیدگی به عنوان ذخیره موضوع بند الف شناسایی خواهد شد

با در نظر گرفتن سوابق خسارتی سه سال قبل و  "ب  "خسارت موضوع بند  – 2تبصره 

خواهد بود  "الف  " درصد بند 10 درصد و حداکثر 3بأیید هیأت مدیره و مؤسسه حداقل 

 درصد منوط به تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 10احتساب مبالغ مازاد بر . 

.خواهد بود 

با توجه به سوابق خسارتی به تشخیص بیمه مرکزی ، برای هر رشته بیمه ای  – 3تبصره 

مؤسسات  )که آزمون کفایت ذخایر الزم است ، می باید آزمون مذکور توسط شرکت های 

.بیمه ای به عمل آید و نسبت به تعدیل ذخایر اقدام گردد (



ذخایر فنی بیمه اتکایی قبولی - 3-1

.ذخایر فنی معامالت بیمه اتکایی قبولی با رعایت و مقررات جداول فوق و به موجب شرایط و توافق های اتکایی محاسبه می شود

ذخیره فنی تکمیلی و 

خطرات طبیعی

: ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی از جمع اقالم زیر حاصل می شود 

.سه درصد حق بیمه صادره بیمه ها پس از کسر حق بیمه اتکایی وگذاری: الف 

.ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی که از سال قبل منتقل شده است: ب 

 درصد میانگین حق بیمه نگهداری 20میزان ذخیره موضوع این ماده نباید از  : 1تبصره 

.بیمه های سه سال گذشته مؤسسه تجاوز نماید

در صورتی که بر اثر وقوع حوادث طبیعی و فاجه آمیز ، ضریب خسارت در هر  – 2تبصره 

 درصد تجاوز نماید مؤسسه بیمه مجاز است مازاد خسارات 85یک از رشته های بیمه از 

ایجاد شده ناشی از وقوع حوادث مذکور را از محل ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی 

استفاده از این ذخیره در سایر موارد منوط به پیشنهاد مؤسسه بیمه و . جبران نماید 

.تصویب شورایعالی بیمه خواهد بود

ذخیره مشارکت در منافع

درصدی از منافع حاصل از معامالت بیمه های زندگی و سرمایه گذاری ذخایر فنی آن که 

.به موجب شرایط قراردادهای بیمه های زندگی باید بین بیمه گذاران تقسیم شود

سهم بیمه گذاران در منافع، در پایان هر سال مالی و طبق مقررات و مصوبات شورایعالی 

.بیمه به حساب بیمه گذاران منظور شود

(غیر از بیمه عمر زمانی  )بیمه های زندگی - 2-1

میزان ذخایرنوع ذخیره

ذخیره ریاضی

و ارزش فعلی  (اعم از سرمایه و مستمری  )تفاوت بین ارزش فعلی تعهدات بیمه گر 

تعهدات بیمه گذاران نسبت به سهم نگهداری شرکت و با رعایت مبانی فنی مورد استفاده 

.در محاسبه حق بیمه 


