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سازمان نظارت مالي اسپانيا لغو برخي معامالت مالي يك شركت بيمه را اعالم نمود
سازمان نظارت مالي اسپانيا 0و مدير كل صندوق بيمه و بازنشستگي اين كشور اعالم نمود كه تصميم دارد تا
اقدامات كنترلي خاصي را در رابطه با شركت بيمه آليانز اسپانيا 2اتخاد نمايد:
 اين شركت از بهرهبرداري و يا طرحريزي براي امالك و مستغالت ،3اوارق بهادار ،4سپردههاي جاري وپسانداز ،داراييهاي مالي و يا ديگر اموال تحت تمليك خود منع شده است.
-

اين شركت حق ارائه وام جديد ، 5ارائه وام يا ضمانت 6و حق توزيع سود سهام 7ندارد.

مدير كل صندوق بيمه و بازنشستگي اعالم نمود اين تصميم بر اساس دستورالعمل توانگري مالي  2اتخاذ شده
است.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :سازمان تنظيم بازار مالي فناللند ،جوالي 2106
نكته:
نظارت بر حسن انجام فعاليتهاي مالي و توان ايفاي تعهدات اصليترين وظيفه نهادهاي ناظر محسوب ميشود.
در صندوقهاي بازنشستگي كه تعهدات عمدتاً بلندمدت هستند اهميت نظارت مشهودتر است و نهادهاي ناظر با
اعمال محدوديتهايي سعي بر اطمينان خاطر از توانگري صندوقهاي بازنشستگي دارند .از آنجا كه ارزيابيهاي
آكچوئري نشان ميدهد كه در حال حاضر در كشور ما صندوقهاي بازنشستگي از وضعيت توانگري مناسبي
برخوردار نيستند ،نهادهاي ناظر به منظور حفظ حقوق ذينفعان بايد با بررسي دقيق وضعيت اين صندوقها،
كارفرمايان را متعهد به انجام اقدامات كنترلي كنند تا در آينده قادر به ايفاي تعهدات و تأمين مالي باشند.
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آموزش كودكان مهم است؛ معلمان دانش مالي را بياموزند
با تمام شدن فصل تابستان و شروع سال تحصيلي جديد ،سازمان بيمه سپرده فدرال اياالت متحده ( 0)FDICبر
ابزارهاي آموزش مالي آزاد اين سازمان تأكيد نموده است و در نظر دارد تا به معلمين كمك كند تا از طريق
شركت در دو وببنار 2آموزشي رايگان درباره پسانداز ،وامگرفتن ،و ديگر مفاهيم مالي ،دانشآموزان خود را
آگاه سازند.
اين سمينارهاي اينترنتي كه در روزهاي  3و  4آگوست برگزار شد ،به ارائه ابزارهاي آزاد براي تدريس دروس
كليدي درباره پول به كودكان پيش از مهدكودك تا مقطع چهارم متوسطه پرداخت .اين وبينارهاي تعاملي به
بحث درباره سري برنامههاي درسي هوش مالي براي نوجوانان 3ميپردازد و براي آموزگاران ايدههاي جديدي
ارائه ميدهد .اين ابزارهاي آزاد به آموزگاران كمك مينمايد تا به دانشآموزان كمسن و سال خود مهارتهاي
كافي براي تصميمگيريهاي مالي صحيح را بياموزند.
اين سازمان معتقد است آموزش مالي اين توان را دارد تا به دانشآموزان خردسال و نوجوانان كمك نمايد تا
اهداف مالي خود را طي زندگي بهدست بياورند .مواد آموزشي كه در مركز منابع آنالين معلمين در وبسايت
 FDICارائه شده است ،به معلمين كمك مينمايد تا طرح درسي خود را آسانتر اجرا نمايند.
گنگره آمريكا ،سازمان بيمه سپرده فدرال ( )FDICرا در سال  0993با هدف كسب اعتماد عمومي نسبت به نظام
بانكداري اين كشور تأسيس نمود .اين سازمان ،سپردههاي بانكهاي ملي و انجمنهاي سپردهگذاري را بيمه
مينمايد .به عبارت ديگر ،از طريق شناسايي ،نظارت و بررسي ريسكهايي كه اين مراكز مالي با آنها مواجهند،
امنيت و اعتبار آنها را ميسنجد .اين سازمان ،ماليات فدرال دريافت نميكند و مؤسسات مالي بيمهشده ،ادامه
فعاليت آن را تأمين مينمايند.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :سازمان فدرال پسانداز بيمه ايالت متحده ،آگوست 2106
نكته:
مهمترين ركن توسعه آموزش است .سرمايهگذاري بر آموزش كودكان ،نوجوانان ،جوانان و حتي بزرگساالن
موفقيت و پيشرفت مستمر و برگشت ناپذيري را براي هر كشوري رقم خواهد زد .در اين ميان بيمههاي بازرگاني
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نيز جهت توسعه و فراگيري نيازمند آموزش هستند .بدون ترديد آموزش در سنين پايين ماندگاري بيشتري دارد
اما اين موضوع آموزش در سنين باال را نفي نميكند؛ بويژه آنكه آموزش مسائل پولي ممكن است در دوران
كودكي و نوجواني آسيبهاي رواني نيز در پيداشته و زمينههاي ماديگرايي افراطي را ذهن كودك يا نوجوان
رشد دهد .شايد براي اين سنين آموزش بيمههاي اجتماعي مفيدتر باشد و در دوراني كه انسانها درحال ورود به
جامعه با موقعيت شغلي و استقالل كسب درآمد هستند ،آموزش بيمههاي بازرگاني نيز طي يك برنامهريزي دقيق
ميتواند انجام پذيرد.

سازمان نظارت بر بازار مالي اتريش گزارش سه ماهه اول  6102خود را منتشر نمود
بخش بيمه اتريش ،شروع متفاوتي را در سال مالي  2106تجربه نمود؛ حجم حق بيمه طي سهماهه اول ( 2106در
مقايسه با مدت مشابه آن در سال  )2105تا  %3/77كاهش يافت و به  5/07ميليارد يورو رسيد .اين مسئله بيشتر به
دليل افت شديد حقبيمههاي يكبارخريد 0در بخش بيمه زندگي بوده است ( 284ميليون يورو كاهش) .در
عوض ،حقبيمهها در بخش بيمه زندگي تا  4/45درصد افزايش يافت و بخش بيمه غيرزندگي و حوادث كه بيش
از نيمي از كل حجم حق بيمه را دربرميگيرد ،تا  0/05درصد افزايش يافت .در بيمه زندگي به طور كل ،حجم
حق بيمه تا  -03/23كاهش يافت .كل ميزان داراييها تا  1/8درصد افزايش يافت .نتيجه فعاليتهاي معمول تا
 +0/6بهبود يافت و اين درحالي بود كه نتيجه مالي تا  -3/58كاهش نشان داد .اما در عين حال ،تراز عمليات
بيمهگري  2تا  49/35درصد افزايش داشت .اين يافتهها از گزارش سازمان نظارت بر بازار مالي اتريش ()FMA

3

ارائه شده است.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :سازمان نظارت بر بازار مالي اتريش ،آگوست 2106
نكته:
بر اساس گزارشهاي موسسات مالي معتبري مانند موسسه فيچ ،انتظار ميرود كه شركتهاي بيمه در اتريش ،با
فشار بيشتري براي سودآوري مواجه شوند و افولي كه از سال  2103در آنها آغاز شده ،گسترش يابد .اين

 1روابط عمومي و امور بينالملل پژوهشكده بيمه

One-off premium

1

Technical account balance

2

Austrian Financial Market Authority

3

[تازههاي بيمه ايران و جهان  /شماره  – 41نيمه دوم مرداد ]59

موضوع را ميتوان به محيط نرخ بهره پاييني نسبت داد كه محيط عملياتي دشواري را براي بيمهگران ،به ويژه
بيمهگران عمر ايجاد ميكند.
انتظار ميرود حق بيمههاي بيمهنامههاي زندگي در سال  ،2106بعد از ركود در سال  ،2105افت كنند و حق
بيمههاي غيرزندگي كه در پنج سال گذشته رشد متوسط اما پايداري را تجربه كردهاند ،در سال  2106هم به رشد
خود ادامه دهند .با اين حال ،به دليل كاهش درآمد سرمايهگذاري پيشبيني ميشود كه سودآوري كل كاهش
يابد.
به سبب افت بيشتر نرخهاي بهره بازار ،نهاد قانونگذاري اتريش در سال  2103مقررات بيشتري را براي بهره ارائه
و مقررات قبلي را اصالح كرد .در نتيجه ،برآورد ميشود كه فشار بر سودآوري بيمهگران عمر افزايش يابد.

نگاه موشكافانه بيمهگران اروپاي غربي نسبت به تخصيص داراييها و الگوهاي
كسب و كار در وضعيت وخيم فعلي
بيمهگران در غرب اروپا همواره بر بازده سرمايهگذاري 0براي افزايش سودآوري تأكيد داشتهاند .اما ،طي ساليان
گذشته ،برجستگي بازده سرمايهگذاري در طيف درآمد بيمهگران كم شده است و اين درحاليبوده است كه
نرخ بهره طي افت تدريجي خود به پايينترين حد خود و به رقم منفي در سال  2106رسيده است .شركت
رتبهبندي  S&Pنرخ پايين بهره را به عنوان عمدهترين ريسك در مواجهه با شركتهاي بيمه اروپايي ميداند .اين
شركت در پاسخ به اين پرسش كه چطور بيمهگران راهكارهاي تخصيص دارايي و پرتفوي تعهدات 2خود را
تنظيم مينمايند ،اظهار ميدارد كه پاسخ ساده ،سرمايهگذاري با بازده باال نيست .درحاليكه بيمهگران به بازده
نگاه ميكنند ،بايد ريسكها را نيز ارزيابي كنند زيرا آنها بايد پرتفوي خود را با  -ديرش ،3ضمانت 4و
نقدينگي -5تعهدات ،بيمه نامهها و محصوالتي كه ميفروشند ،تنظيم نمايند .آنچه مسلم است ،تمامي بيمهگران
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بايد از مقررات ،پيروي نمايند و در اروپا ،بايد از الزامات توانگري مالي  2پيروي نمايند تا با افزايش سرمايه،0
بيمهگران قادر باشند سرمايهگذاريهاي خود را نسبت به سطوح دارايي پرريسك ،حفظ نمايند.
در گزارش  S&Pآمده است:
 نرخ بهره بيسابقه و منفي بر كفايت سرمايه 2و توان بالقوه درآمد بيمهگران اروپاي غربي اثر گذاشته
است.
 در پاسخ به اين جريان ،بيمهگران رتبهبندي شده در اين منطقه ،به بررسي تغييرات در تركيبهاي
سرمايهگذاري پرداختهاند؛ اما به طور متوسط ،طي پنج سال گذشته ،تخصيص داراييها تا حدزيادي
ثبات داشته است.
 با وجود افت متوسط رتبه اوراق قرضه 3كه سبب افزايش ريسك اعتبار طي چندين سال گذشته شده
است ،انتظار ميرود بيمهگراني كه رتبهبندي ميشوند ،كيفيت اعتبار بااليي در پرتفوي اوراق قرضه
خود طي سه سال آتي حفظ نمايند.
 رتبهبنديها همچنين فرضيات اوليه درباره اينكه در ريسكهاي دارايي ،كفايت سرمايه همگام با رشد،
از طريق حفظ كافي درآمد ،4حركت خواهد نمود ،را تأييد مينمايد .بيمهگران بيشتر راهكارهاي
محصوالتي كه كمتر سرمايهبر هستند 5را به ريسك با سرمايهبري بيشتر 6ترجيح ميدهند.
 در يك سناريوي فشار فرضي كه در آن ،كيفيت اعتبار در پرتفوي اوراق قرضه بيمهگران به طور
مشخصي وخيم ميشود ،فشار بيشتري بر كفايت سرمايه و به صورت بالقوهاي بر رتبهبنديها ديده
ميشود.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :شركت رتبهبندي  ،S&Pآگوست 2106
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نكته:
نكته مهم در اينجاست كه مقررات توانگري مالي 2و مقررات سرمايه گذاري همه در راستاي حفظ توانگري
مالي وضع شده اند و كشورها به تجربه به اين نتيجه رسيده اند كه ريسك نرخ بهره در بازار بيمه و به ويژه در
رشته بيمه عمر ،تاثير بسزايي در عملكرد آنها دارد؛ و با كاهش نرخ بهره (پولي) وضعيت شركتهاي بيمه (عمر)
بهبود خواهد يافت؛ در صورتيكه از صدر اسالم نرخ بهره پولي (ربا) حرام است .بنابراين در صورت نبود نرخ
بهره و به تبع نبود ريسك آن ،توانگري مالي موسسات بيمه بهبود خواهد يافت .اهدف كلي مقررات تنظيمي
بازارهاي مالي افزايش نرخ رشد بخش حقيقي اقتصاد است اما با وجود نرخ بهره پولي (ربا) ،دستيابي به اين
اهداف ميسر نخواهد شد.

براي مديريت ريسك مزاياي كارمندان ،شركتها به طور فزايندهاي به كپتيوها رو
آوردهاند
شركتها ،با تمركز بر بهبود مديريت ريسك و دادههاي ادعاهاي خسارت به طور فزايندهاي از شركتهاي
كپتيو 0براي مديريت و تأمين مزاياي كارمندان 2خود بهره ميبرند .بر اساس پيمايش ويليس تاورز واتسون 3كه
در ژوئن  2106در ميان نيمي از  81شركت كپتيو با مزاياي كارمندي كه به صورت جهاني كار ميكنند و بخشي
از نشست گروه كاربري كپتيو محسوب ميشود ،انجام پذيرفت ،روشن شد كه بسياري از شركتها عالقمند
هستند تا ريسك بازنشستگي را گسترش و مشمول كار خود نمايند.
بهرهبرداري از شركتهاي كپتيو به منظور تأمين مالي مزاياي كارمندي در حال افزايش است .زيرا شركتها به
طور فزايندهاي عالقمند هستند تا از ابزارها تنها با هدف صرفهجويي مالي به منظور پرداخت صورتهزينه ساالنه
مزاياي كارمندان استفاده ننمايند.
بر اساس اين تحقيق ،عامل اصلي وجود نيمي از شركتها ( 44درصد) با مزاياي كارمندي در شركتهاي كپتيو
خود ،كنترل و بهبود دادههاي ادعاي خسارت ميباشد .اين رقم از  24درصد در سال گذشته به اين حد رسيده
است .همچنين ،يافتههاي اين مطالعه نشان ميدهد كه آندسته از شركتهايي كه صرفهجويي در هزينهها را عاملي
كليدي ميدانند ،تا  44درصد نسبت به  67درصد در سال  2105كاهش يافتهاند.
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براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :مجله خبري كامرشال ريسك يوروپ ،آگوست 2106
نكته:
اقبال شركتهاي بزرگ و چندمليتي در برپايي شركتهاي كپتيو درخور توجه است .كپتيو شركت
خودبيمهگري است كه كليه ريسكهاي يك گروه ،سازمان يا سازمانهاي وابسته را بيمه ميكند .به اين صورت
كه حق بيمهاي متناسب با ريسك از واحدهاي وابسته خود دريافت و آنها را در صندوقي واريز و از اين محل
خسارتهاي وارده را جبران مينمايد .يك شركت كپتيو ميتواند بهعنوان كانون مديريت ريسك و فعاليتهاي
تأمين مالي ريسك سازمان مادر عمل كند .شركت بيمه كپتيو ريسكهايي را كه خاستگاهشان محدود است يا
دسترسي كاملي به آن دارد را بيمه مينمايد .يك برنامه مؤثر مديريت ريسك منجر به سود آشكاري براي
شركت كپتيو خواهد شد :هزينههاي معامالتي و هزينههاي فرصت كمتر مربوط به پرداخت حق بيمهها و تسويه
خسارتها.
نكته قابل تامل در گزارش فوق ،تغيير رويكرد شركتهاي بيمه نسبت به كپتيوها ،از هدف صرفهجويي در
هزينهها به هدف كنترل و بهبود فرآيند رسيدگي به ادعاي خسارت ،ميباشد كه همانگونه كه اشاره شد ،يكي از
اهداف برنامه مديريت ريسك در جهت كاهش هزينه فرصت است.

 EIOPAو  IAISتفاهم نامه همكاري امضاء كردند
در  29جوالي ،ويكتوريا ساپورتا ،رئيس كميته اجرائي انجمن بينالمللي ناظران بيمه ( 0)IAISاعالم نمود كه
سازمان بيمه و بازنشستگي شغلي اروپا ( 2)EIOPAقرارداد همكاري و تبادل اطالعات با اين انجمن را به امضاء
رسانده است .از اولين صالحيت قانوني در ژوئن  2119تاكنون ،عضويت در تفاهمنامه چندجانبه  IAISبا عنوان
 3MMoUبه امضاي  56سازمان نظارتي و تنظيممقررات رسيده است كه تقريباً  %65كل حجم حقبيمهها در
سرتاسر جهان را دربر ميگيرد.

 8روابط عمومي و امور بينالملل پژوهشكده بيمه
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رئيس  EIOPAدر حاشيه اين قرارداد اظهار داشت« :خوشحال هستم كه  EIOPAيكي از صاحبين امضاء در
برنامه  MMoUانجمن ناظران بيمه جهان شده است ».وي در ادامه اعالم كرد «اين قرارداد توان ما را براي
همكاري با ديگر سازمانهاي نظارتي و نظارت بر بيمهگران فرامرزي بزرگ را تقويت مينمايد .اين نوع
همكاريها براي تقويت نظارت اثربخش ،بسيار مهم است و ثبات مالي را بهبود خواهد بخشيد و از مشتريان
اروپايي حمايت مينمايد».
برنامه  MMoUچارچوبي جهاني براي همكاري و تبادل اطالعات ميان ناظران بيمه است كه تعهدات ناچيزي را
براي صاحبان امضاء به همراه ميآورد .در ميان  56امضاءكننده اين برنامه همكاري ،نام سازمانهاي نظارتي
اتريش ،آلمان ،برخي نظامهاي قضايي اياالت متحده مانند كاليفرنيا و فلوريدا ،هند ،ايتاليا ،ژاپن ،لوكزامبورگگ
و انگلستان به چشم ميخورد .فهرست كاملي از امضاءكنندگان بينالمللي و رونوشتي از  MMoUمرتبط با آنها،
در وبسايت  IAISدرج شده است.
سازمان بيمه و بازنشستگي شغلي اروپا ( )EIOPAدر  0ژانويه  2100به عنوان بخشي از نظام نظارت مالي اروپا
تأسيس شد كه جمعاً سه سازمان نظارتي را در خود جاي داده است NSA0 ،EIOPA :و .ESRB2
هم اكنون 211 ،سازمان از ناظران و تنظيممقررات كنندگان جهان در انجمن بين المللي ناظران بيمه جهان ()IAIS
عضو هستند.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع ،IAIS :جوالي 2106
نكته:
سازمان بيمه و بازنشستگي شغلي اروپا به تازگي قرارداد همكاري و تبادل اطالعات با انجمن بين المللي ناظران
بيمه را به امضاء رسانده است .انجمن بين المللي ناظران بيمه در سال  0994تأسيس شده است و هدف آن تنظيم و
نظارت بر فعاليت هاي بيمهاي در سطح بين المللي ،ارتقاي هماهنگي بين مقامات بيمهاي و تعيين استاندارهاي
بينالمللي نظارت و قانونگذاري در بخش بيمه است .لذا اين موضوع مي تواند توان سازمان بيمه و بازنشستگي
شغلي اروپا را براي همكاري با ديگر سازمانهاي نظارتي و نظارت بر بيمهگران فرامرزي بزرگ تقويت نمايد.
اين نوع همكاريها براي تقويت نظارت اثربخش ،بسيار مهم است و ثبات مالي را بهبود خواهد بخشيد و از
مشتريان اروپايي حمايت مينمايد.
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تقريباً نه دهم مالكين در انگلستان دركي از بيمه منازل مسكوني ندارند
بيمه منازل مسكوني 0براي  85درصد از مالكين منزل در انگلستان پيچيده است .شركت  UKDNواترفلو 2كه
متخصص در نگهداري از زهكشي و سازه ميباشد ،طي بررسي خود همچنين اعالم نمود كه مطالعات و بررسيها
بيانگر اختالف بين مالكين 3و اجارهدهندگان 4ميباشد 42 .درصد از مستأجران معتقد هستند كه درك بيمه براي
آنها بسيار مشكل است.
اجارهدهندگان تنها در بيمه اموال 5مستأجرين ،واجد شرايط هستند اما زماني كه خانهاي خريداري ميشود ،طيف
و هدف بيمهنامهها به طور عمدهاي گسترش مييابد و اين مسئله شايد سبب پيچيدگي پوشش بيمه مالكين گردد.
همچنين ،اين نظرسنجي يك تفارق عمده در سطوح درك محصول ميان كساني كه اين پوشش را خريداري
نمودهاند و كساني كه خريداري ننمودهاند ،يافته است .دارندگان پوشش بيمه ( 66درصد) ،كامالً مطمئن نبودند
كه بيمهنامه مشمول چه مواردي ميگردد و آندسته از افرادي كه پوشش بيمه نداشتند ( 20درصد) ،اظهار داشتند
كه مطمئن نيستند كه بيمه اموال و ساختمان 6چه مواردي را شامل ميشود.
عالوه بر اين ،تنها  03درصد از مالكين داراي بيمه ساختمان ،7از دانش خود نسبت به بيمهنامه مطمئن بودند.
خانم بتس 8از شركت تحقيق كننده اظهار داشت« :ارقام فوق ،اين مسئله را براي ما روشن ميسازد كه نياز است
تا عموم مردم را آموزش دهيم تا در زمان نياز ،به طور مناسب و كامل پوشش بيمه دريافت نمايند».
در اين پيمايش نظرسنجي 766 ،نفر شركت نمودند كه  629نفر آنها مالك خانه 009 ،نفر ،اجارهدهنده و مابقي
ديگر افراد ،معرفي شدهاند.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :اكچواري ،آگوست 2106
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نكته:
اكثر مردم بر اين باورند كه مطمئنترين راه براي حفظ پولهايشان ،سرمايهگذاري در امالك و مستغالت ميباشد.
از طرفي حوادث غيرقابل پيشبينياي ميتواند حادث شود و سرمايهگذاري در امالك و مستغالت را در صورت
نداشتن بيمهنامه مناسب بيارزش نمايد .نه تنها مالكان منازل ،بلكه افرادي كه در خانههاي اجارهاي زندگي
ميكنند ،اموالي دارند كه ممكن است آسيب ببيند و يا از بين برود.در كشور انگليس براي مقابله با چنين
ريسكهايي ،انواع بيمهنامههاي منازل مسكوني با پوششهاي مختلف طراحي شدهاند .بستههاي بيمهنامهاي
معمول در موارد زير داراي پوششاند:
فقط پوشش ساختمان/فقط پوشش محتويات منزل/ساختمان و محتويات آن/بيمه نامه مركب (اين بيمهنامه،
ساختمان و محتويات آن و نيز گسترهاي از پوششهاي اضافي اختياري مانند پوشش گم شدن و يا آسيب ديدن
وسايل شخصي از خانه بيرون برده شده و هزينههاي حقوقي و حتي محتويات فريزر را پوشش ميدهد).
شايد بتوان گفت عالوه بر آموزش اقشار مختلف جامعه براي اخذ مناسب و كامل پوشش بيمهاي منازل
مسكوني ،شركتهاي بيمه نيز مي بايست به منظور حفظ توان رقابتي خود در راستاي اطالعرساني و معرفي
محصول ،ساده كردن و سرعت بخشيدن به فرآيند درخواست ،تجديد بيمهنامه ،بررسي خسارت و صرفهجويي
در هزينهها به لزوم بكارگيري از فناوري اطالعات بيش از پيش توجه نمايند.

ابالغ مكمل آيين نامه بيمه هاي زندگي و مستمري به شركتهاي بيمه توسط نهاد
ناظر
شوراي عالي بيمه در اجراي بند  5ماده  07قانون تاسيس بيمه مركزي و بيمه گري ،آيين نامه شماره  68۸2مكمل
آيين نامه بيمه هاي زندگي و مستمري را به شركت هاي بيمه ابالغ كرد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي ،شوراي عالي بيمه در جلسه موورخ  0395۸15۸13مكمول آيوين
نامه بيمه هاي زندگي و مستمري را تصويب كرد.
براساس اين مصوبه ،نرخ سود فني علي الحساب؛ حداكثر نرخ سود فني براي دو سال اول مدت اعتبار بيموه ناموه
 06درصد ،براي دو سال بعد  03درصد و براي دوره مازاد بر چهار سال اول آن  01درصد تعيين موي شوود .نورخ
سود فوق الذكر ،علي الحساب بوده و سود حاصل از مشاركت در منافع موضوع اين آيين نامه نيز بوه آن افوزوده
مي شود.
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الزم به ذكر است ،اين مصوبه جايگزين بند "ب" ماده ( )3آيين نامه شماره  68مي شود و اين آيين نامه از تاريخ
 0395۸16۸10الزم االجرا خواهد بود و از اين تاريخ بند "الف" آيين نامه شماره  68۸0لغو مي شود.
منبع :سايت اطالع رساني بيمه مركزي ج.ا.ا
نكته:
نرخ بهره فني در صنعت بيمه متغيري درون صنعتي است ولي در واقع اثرپذيري آن از بسياري از عوامول درون و
بيرون صنعت بيمه است .عوامل اثرگذار بر آن شامل گستره وسيعي هستند .بهعنوان نمونوه ،زموان ،فضوا ،كيفيوت
دارايي يا بدهي ،سررسيد پرداخت سود از جمله اين عواملند .در يك زمان و مكان مشخص ،معموالً با توجوه بوه
كيفيت ،سررسيد ،ميزان و اندازه ،قابليت عرضه در بازار ،و ديگر شرايط مرتبط ،گستره وسيعي از نرخهاي بهوره
وجود دارد.
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