دستورالعمل نحوه تشکیل و شرح وظایف واحدها و کمیتههای موضوع ماده ( )۱۱آییننامه حاکمیت
شرکتی در موسسات بیمه (آییننامه شماره)۹۳
هيات عامل بيمه مركزي ج.ا.ايران در اجراي ماده  ۱۱آيين نامه حاكميت شركتی در موسسات بيمه
(آييننامه شماره  ۹۳مصوب شوراي عالی بيمه) ،در جلسه مورخ  ۱۳۹۶/۱۰/۰۳دستورالعمل نحوه تشکيل و شرح
وظايف واحدها و كميتههاي موضوع ماده  ۱۱آيين نامه حاكميت شركتی در موسسات بيمه(شماره )۹۳را
مشتمل بر  ۸ماده و  ۳تبصره به شرح زير تصويب كرد:
فصل اول
نحوه تشکیل واحدها و کمیتهها
ماده  -۱هيئت مديره موسسه بيمه موظف است در ساختار سازمانی موسسه بيمه واحدهايی جهت حسابرسی
و كنترل داخلی ،مديريت ريسك و تطبيق مقررات تحت نظر مديرعامل مؤسسه بيمه ايجاد كند .عزل و نصب
اشخاص مذكور با مدير عامل مؤسسه بيمه است.
تبصره -مسئوالن واحدهاي موضوع اين ماده ،كه حداقل بايد دو واحد باشد ،مسئول امور كنترلی موضوع بند
 ۳-۳ماده ( )۱آييننامه نحوه احراز صالحيت حرفهاي كاركنان كليدي و عملياتی مؤسسات بيمه (آييننامه
شماره  )۹۰محسوب میشوند و صالحيت حرفهاي آنان بايد طبق ضوابط آييننامه مذكور احراز شود.
ماده -۲هيئتمديره موسسه بيمه موظف است كميتههايی براي حسابرسی و كنترل داخلی ،مديريت
ريسك ،تطبيق مقررات و جبران خدمات ايجاد كند.
ماده -۳رياست هر يك از كميتههاي موضوع ماده  ۲اين دستورالعمل بر عهده يکی از اعضاي غيراجرايی
هيئتمديره موسسه بيمه است .هر عضو غيراجرايی هيئتمديره میتواند همزمان رياست بيش از يك كميته را
برعهده داشته باشد.
ماده- ۴تفويض اختيارات هيئتمديره به كميتههاي موضوع ماده  ۲اين دستورالعمل ،نافی مسئوليتهاي
هيئتمديره در چارچوب اساسنامه موسسه بيمه نيست.
ماده - ۵كميتههاي موضوع ماده  ۲اين دستورالعمل كه حداقل بايد دو كميته باشد ،به تناسب بايد مركب از
صاحب نظران مالی ،بيمهاي ،حقوقی ،مديريت ريسك ،اكچوئري و پرسنلی باشد.

ماده - ۶رييس و اعضاي كميتههاي موضوع ماده  ۲اين دستورالعمل توسط هيئتمديره موسسه
بيمه انتخاب و احکام آنها توسط رييس هيئتمديره صادر میشود.
فصل دوم
شرح وظایف واحدها و کمیتهها
ماده - ۷اهم وظايف واحدهاي موضوع ماده  ۱اين دستورالعمل ،حسب مورد به شرح زير است:
- ۱-۷حسابرسی و کنترل داخلی:
پايش انطباق عملکرد موسسه بيمه با راهبردهاي حسابرسی و كنترل داخلی مؤسسه بيمه.
حصول اطمينان از وضعيت توانگري موسسه بيمه.
پايش عملکرد كليه واحدهاي موسسه بيمه به ويژه واحدهاي فنی ،مالی ،مديريت ريسك و تطبيق
مقررات.
ارزيابی صحت ،اثربخشی و قابل اتکاء بودن سيستمهاي اطالعاتی موسسه بيمه و اطمينان از عملکرد و
امنيت زير ساختهاي فناوري اطالعات و نرمافزارهاي مورد استفاده موسسه بيمه.
شناسايی نقاط ضعف سيستمهاي حسابرسی و كنترل داخلی موسسه بيمه و عواملی كه بر استقالل و
اثربخشی اين واحد اثر دارند و ارايه پيشنهاد رفع آن به كميته حسابرسی و كنترل داخلی.
- ۲-۷مدیریت ریسك:
شناسايی ،ارزيابی ،پايش ،نحوه برخورد و گزارشگري به هنگام ريسكهاي با اهميت ( از قبيل ريسكهاي
بيمهگري و ذخيرهگيري ،عملياتی ،ريسك نقدينگی ،تمركز و )...كه موسسه بيمه با آن مواجه است يا ممکن
است مواجه شود در چارچوب راهبرد مديريت ريسك و مصوب هيئتمديره موسسه بيمه.
ترويج و نهادينهسازي فرهنگ مديريت ريسك در داخل موسسه بيمه.
تدوين برنامه اجرايی مديريت ريسك مؤسسه بيمه و پيشنهاد آن به كميته مديريت ريسك
شناسايی كمّی و كيفی و تجزيه و تحليل ريسك هاي با اهميت موسسه بيمه و گزارش آن به
كميته مديريت ريسك.
سنجش كارآيی و اثر بخشی سيستم مديريت ريسك و شناسايی نقاط ضعف آن و ارايه پيشنهاد اصالحی
به كميته مديريت ريسك.

حصول اطمينان از كفايت ذخاير فنی به تفکيك رشتههاي بيمهاي ،بررسی و تهيه گزارش در مورد
كفايت ميزان پوششها و نوع قراردادهاي اتکايی و صالحيت بيمهگران اتکايی و نصابهاي سرمايهگذاري
مؤسسه بيمه.
- ۳-۷تطبیق مقررات:
بررسی وضعيت عملکرد موسسه بيمه از جهت رعايت قوانين و مقررات مربوط به ويژه آئيننامهها،
بخشنامهها و دستورالعملهاي ابالغی بيمه مركزي ج.ا.ايران.
ارزيابی عملکرد واحدهاي مختلف مؤسسه بيمه به ويژه واحدهاي صدور بيمهنامه و پرداخت
خسارت موسسه بيمه با هدف رعايت حقوق بيمهشدگان و ساير ذينفعان و تجزيه و تحليل ريسك انطباق.
ارايه پيشنهاد براي اصالح چارچوب نحوه بررسی تطبيق مقررات در موسسه بيمه به كميته تطبيق
مقررات.
ارزيابی و تطبيق عملکرد واحدهاي صدور بيمهنامه و پرداخت خسارت موسسه بيمه با هدف رعايت حقوق
بيمهگزاران و ساير ذينفعان موسسه بيمه.
تطبيق عملکرد واحدهاي مختلف موسسه بيمه از جهت حسن اجراي منشور اخالق حرفهاي مصوب
هئيتمديره موسسه بيمه.
تطبيق عملکرد واحدهاي مختلف موسسه بيمه با قوانين و مقررات مبارزه با پولشويی.
تبصره -مسئوالن واحدهاي موضوع ماده  ۱اين دستورالعمل حسب مورد موظفاند گزارش خود را كه
حداقل مشتمل بر ارزيابی و اظهارنظر پيرامون موارد مندرج در اين ماده است در مقاطع زمانی سه ماهه عالوه بر
مدير عامل به كميته مربوط ارائه كند.
ماده - ۸كميتههاي موضوع ماده  ۲اين دستورالعمل داراي وظايف زير هستند:
- ۱-۸حسابرسی و کنترل داخلی:
تهيه و پيشنهاد راهبردهاي حسابرسی و كنترل داخلی موسسه بيمه و به روز رسانی آن جهت تصويب در
هيئتمديره.
نظارت بر فرآيند حسابرسی خارجی و داخلی موسسه بيمه
نظارت بر صورتهاي مالی ،گزارشدهی مالی و فرايندهاي گزارشگري و افشاء اطالعات موسسه بيمه

اعالمنظر در خصوص وضعيت توانگري موسسه بيمه و برنامههاي ترميم وضعيت مالی جهت تصويب در
هيئت مديره.
نظارت بر عملکرد واحد حسابرسی و كنترل داخلی و سنجش كارائی سيستم حسابرسی و كنترل داخلی
موسسه بيمه و نحوه گزارش دهی آن.
- ۲-۸مدیریت ریسك:
تهيه و پيشنهاد راهبردهاي مديريت ريسك موسسه بيمه براي تصويب در هيئت مديره و تصويب برنامه
اجرائی مديريت ريسك موسسه بيمه.
نظارت بر نحوه شناسائی كمّی و كيفی و تجزيهوتحليل ريسك هاي با اهميت موسسه بيمه.
نظارت بر كارآيی و اثر بخشی سيستم مديريت ريسك موسسه بيمه و ارائه پيشنهادهاي رفع نقاط ضعف آن
به هيئت مديره؛
اعالم نظر در خصوص كفايت ذخاير فنی به تفکيك رشته هاي بيمهاي ،كفايت ميزان پوششها و نوع
قراردادهاي اتکايی و صالحيت بيمهگران اتکايی و نصابهاي سرمايهگذاري مؤسسه بيمه جهت تصويب در
هيئتمديره.
- ۳-۸تطبیق مقررات و جبران خدمات:
تدوين راهبردهاي پايش انطباق عملکرد موسسه بيمه با قوانين و مقررات جهت تصويب در هيئت مديره.
برنامه ريزي براي ارتقاء و حفظ فرهنگ تطبيق مقررات در تمام سطوح سازمانی مؤسسه بيمه.
نظارت بر عملکرد واحد تطبيق مقررات و نحوه گزارش دهی آن.
تهيه و پيشنهاد منشور اخالق حرفهاي جهت تصويب در هيئت مديره مؤسسه بيمه
تهيه و پيشنهاد سياست هاي كلی منابع انسانی و ضوابط عزل و نصب مديران و كاركنان شامل تعيين
شرايط احراز ،فرآيندهاي آموزش ،نحوه ارتقاء و جانشينپروري و نظام پرداختهاي موسسه بيمه شامل جبران
خدمات ،اعطاي پاداش و ساير مزايا به هيات عامل موسسه بيمه و ساير كاركنان ،جهت تصويب در هيئت مديره.
تبصره -روساي كميتههاي موضوع ماده  ۲اين دستورالعمل حسب مورد موظفاند گزارش خود را كه حداقل
مشتمل بر ارزيابی و اظهارنظر پيرامون موارد مندرج در اين ماده است به صورت ششماهه و ساالنه به
هيئتمديره موسسه بيمه گزارش كند.

