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با سالم

در راستای توسعه خدمات دولت الکترونیک ،بهرهگیری از خدماتالکترونیکی درتهیهیف اییای هی و یار،
تامین نیازهای عموم و یاه

مراععیات حییوری میرد  ،بنید« »2میاده  )4مصیوبه عسهیه ایماره  51میور

 5933/1/7اورای اعرای اناوری اطالعات شور و در اعرای طرح تحول دیجیتیال و بهویود ارآینیدهای خیدمات
بیمهای ،بهمنظور ارایه خدمات غیرحیوری مفاصاحهیا رراردادهیای موضیو میاده  )93ریانو تیامیناعتمیاع
به ارارمایا و دستگاههای اعرای بهصورت سندالکترونیک معتور و ایجاد روییه واحید در ارآینید صیدور و ابیال
مفاصاحها ماده  )93رانو  ،نظر واحدهای اعرای را به رعایت و اعرای موارد ذیف معطوف م نماید:
 -5با توعه به این ه در اعرای مصوبه اورای اعرای اناوری اطالعات شور ،ابال مفاصاحها به واگذارندگا یار
و مقاطعه ارا مهتسز دارا بود اماره ارگاه در سیهتم عامع اتوماسیو بیمیهای و ایجیاد حهیا

یاربری

در سامانه خدمات الکترونیک و غیرحیوری سازما به نشان  Eservices.tamin.irم بااد لیذا درخصیو
رراردادهای مشمول ماده  )93رانو تامین اعتماع
ضمن اخذ اماره ارگاه  ،نهوت به ایجاد حها

سیه واگذارندگا

ار و مقاطعیه یارا مکسی می باایند

اربری و تکمیف ار درخواست و تعهدنامه استفاده از خدمات

الکترونیک در سامانه مذ ور اردا نمایند.
 -2نظر به این ه ابال مفاصاحها ماده  )93رانو از طریق اماره ارگاه تخصیص یااتیه بیه نشیان منیدر
در ررارداد به حها

اربری واگذارندگا

ار انجا م پیذیرد ،می بایهیت بیه هنگیا تخصییص ردیی پیمیا

با رعایت ضوابط نامنویه متمر ز ارگاه و پیما نهوت به اناسای و ثوت اماره ارگاه مذ ور اردا نمایند.
توعه  :)5با عنایت به اهمیت موضو الز است در اسر ورت اطالعات سیه ردیی پیمیا هیای اعیال از نظیر
انطواق اطالعات ثوتاده در سیهتم مکانیزه با اطالعات پرونده مطالوات ررارداد مورد بازبین  ،اصالح و تکمییف
ررار گیرد.
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 -9در مییواردی ییه در راسییتای مهییاعدت بییا مقاطعییه ییارا  ،صییدور مفاصاحهییا پییی

از انجییا بازرسیی

از دااتر رانون با دریاات تعهدنامه پیوست) انجا م پذیرد ،الز است تعهدنامه میذ ور صیراا ییکبیار بیرای
هر دوره مال اخذ گردد.
 -4از تیاری صیدور ایین بخشیینامه و نصی نگیار

مربوطییه ،مفاصاحهیا میاده  )93رییانو می بایهیت صییراا

به صورت الکترونیک صادر و ابال گردد و هرگونه اردا مغایر با مقررات تعییناده بهارح پیشگفته اارد اعتوار
رانون است.
توعه  :)2صدور مفاصاحها می بایهیت حیدا رر ریرف میدت ییک روز پیو از وصیول حیقبیمیه متعسقیه
انجا پذیرد.
 -1واحدهای اعرای مکس م بااند بیا تنظییم صورتجسهیه سییه ایر هیای اسیتفاده نشیده نمونیه  22درآمید
را منیم به هولوگرا اماره سریال مربوطه به اداره ف استا ارسال و متعار آ واحدهای استان نیز مکسی
میی بااییند بییا تنظیییم صورتعسهییه تجمیعیی و رعایییت اصییول امنیتیی مهییتندات مییذ ور را حییدا رر
لغایت 5933/33/93به منظور اردا مقتی به اداره ف خیدمات و پشیتیوان ارسیال و مراتی را بیه اداره یف
وصول حق بیمه اعال نمایند .همچنین درخصو

ار های

ه مورد استفاده وارع اده و لیکن بنیابیر دالییف

مختس صادر نشده بااند الز است پو از الصاق هولوگرا اماره سریال مربوطه نهیوت بیه ابطیال آ برابیر
مقررات اردا و مفاصاحها ماده  )93رانو بهصورت الکترونیک صادر گردد.
 -6با توعه به ضرورت نترل و نظارت موثر و هدامند بر ارآینید صیدور مفاصاحهیا واحیدهای اسیتان مکسی
م بااند از طریق سرویو مفاصاحها ماده  )93رانو در سامانه خدمات الکترونیک و غیرحیوری سیازما
پنف مخصو

همکارا سازما تامین اعتماع ) نهوت به اعرای این مهم برابر مقررات اردا نمایند.

 -7مر ز اناوری اطالعات ،آمار و محاسوات مکس م بااد ترتیوی اتخیاذ نمایید تیا در اسیر وریت بیا همکیاری
اداره ف وصول حق بیمه نهوت به تهیه ،نص و توسعه نر اازار مربوطه اردا نماید.
مهئول حهن اعرای این بخشینامه میدیرا یف ،معیاونین منیابع بیمیهای و پشیتیوان و توسیعه میدیریت ،روسیا
و اراناسا اراد وصیولحیق بیمیه ادارات یف و روسیا ،معیاونینبیمیهای ،مهیئولینذیربیط واحیدهای وصیول
حق بیمه واحدهایاعرای م بااند.
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ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻌﺒﻪ
ﻣﻮﺿﻮع  :ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
....... ............

ﺷﻤﺎره ﮐﺎرﮔﺎه

.................. .........................

ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ

داراي دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺛﺒﺖ
اﺣﺘﺮاﻣﺄ؛ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ اﻋﻼم ﻣﯽ دارد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺎزرﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ،دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
را ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻣﺪارك و اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اراﺋﻪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزرﺳﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺑﺪﻫﮑﺎر ﮔﺮدد ﭘﺲ از ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وارﯾﺰ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﻮرد ﺗﺄﺋﯿﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد و ﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از اراﺋﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﺪ  ،ﻣﺘﻌﻬﺪ و
ﻣﻠﺘﺰم ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي دوره ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
» ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ «

ردﯾﻒ

دوره ﻣﺎﻟﯽ

ﺷﻤﺎره ﭘﻠﻤﭗ
دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ

ﺷﻤﺎره ﭘﻠﻤﭗ

ﺗﺎرﯾﺦ

دﻓﺘﺮ ﮐﻞ

ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺪ
دﻓﺎﺗﺮ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورهﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ "ﻃﺒﻖ ﻟﯿﺴﺖ و
ﺑﺎزرﺳﯽ" ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎء ﻣﺠﺎز اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ
اﻣﻀﺎء و ﻣﻬﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻨﻈﯿﻢ

