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Abstract 

Nowadays, insurance intermediaries, especially insurance brokers, who act as 

a bridge that connects insurers to insureds, have a salient role in the 

development of insurance industry. Insurance brokers select the best possible 

portfolio of insurance products for their clients in insurance market. This leads 

insurers to promote further the variety of their insurance products and, in turn, 

enhancing their sale. It is inevitable to regulate insurance brokers in order to 

protect customers against their misconduct and misrepresentation. In this 

article, the assumed theory is based on the fact that regulation of insurance 

brokerage’s relationships cannot merely based on private law principles, so 

there is a need to intervene public law to regulate them. In this study, 

introducing the functions of insurance brokers and their benefits, various 

regulatory aspects of insurance brokerage are presented and investigated 

considering examples from other countries and Iran. 
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 داللی بیمه در ایران و جهان های گوناگون تنظیم مقرراتجلوه

 محمود باقری

  تهران دانشگاه حقوق دانشیار

 1مقیمی لیلی

 تهران دانشگاه گاز و نفت حقوق ارشد کارشناسی آموختهدانش

 (25/5/98تاریخ پذیرش:  - 18/1/98)تاریخ دریافت:  

 چکیده

سطه امروزه سزایی نقش گرانبیمه و گذارانبیمه میان ارتباطی پل عنوانبه بیمهدالالن  بویژه بیمهگران وا  در ب
ستای در بیمهدالالن . نمایندمی ایفاء بیمهصنعت توسعه و رشد  محصوالت سبد بهترین بازار در ریسک کاهش را
 و گرانبیمه توسییط ایبیمه محصییوالت بخشییی بهتنوع موجب امر همین. نمایدمی ارائه گذارانبیمه به را ایبیمه

نان فروش میزان افزایش هد نیز آ ید خوا ظت برای مقرراتتنظیم به آوردنروی ضیییرورت. گرد حاف نافع از م  م
 این فرضیه. است ناپذیراجتناب امری بیمه،دالالن  یفریبکارانه و نادرست احتمالی رفتارهای مقابل در گذارانبیمه

 خصوصی حقوق اصول بر تکیه با تنها بیمهصنعت در داللی روابط تنظیم که است گرفتهشکل مبنا این بر پژوهش
سر سی نقش روابطاین دادن قرار تنظیمتحت در عمومی حقوق دخالت و کنترل و نبوده می سا  در. نمایدمی ایفاء ا

 ذکر با بیمهداللی گذاریمقررات مختلف وجوه بیمه،دالل منافع و وظایف برشییمردن و معرفی ضییمن مطالعه این
 .گرفت خواهد قرار بررسی مورد ایران و مختلف کشورهای از هاییمثال

 نامه.گذار، بیمهگر، بیمهبیمه، بیمهداللمقررات، نهاد تنظیممقررات، تنظیم واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ها، رقابت در آنها در سطح جهان، افراد حقیقی، شرکت امروزه بدلیل گسترش صنایع و توسعه
های موجود کنند که ریسکتر از سایرین عمل میهایی در عرصه رقابت موفقها و سازمانبنگاه

نیز اقدام بهتری را  هاوکار خود را بهتر شناسایی کرده و نسبت به کنترل و مدیریت آندر کسب
وکار که ریسک چندانی موجود نباشد و هایی از کسبوزهانجام داده باشند. چرا که اساساً در ح

گذاری مناسبی های سرمایهها برای تمام فعاالن و رقبا روشن و شفاف نباشد، فرصتاین ریسک
های کنترل ریسک، واگذاری ریسک به طرف ثالث از طریق گردد. یکی از روشایجاد نمینیز 

های در معرض وکار و میزان اموال و داراییبانعقاد قراردادهای بیمه است. بسته به نوع کس
ادهای دبیمه معموالً قرارریسک، نوع و میزان قراردادهای بیمه متفاوت است. اما قراردادهای

های های بیمه با سطح تخصصباشند که شرکتهای فراوانی میای نبوده و دارای پیچیدگیساده
مالی خود، سطح مطلوبی از ایه و پشتوانهسرمبه میزان نمایند با توجهگوناگون تالش می

بازارهای بیمه نیز مانند دیگر های متنوع پوشش دهند. نامههای مشتریان را در قالب بیمهریسک
اطمینان تقارن و عدمها در اثر عدم. این شکست1است دچار کاستی و شکست شوندبازارها ممکن

، (. در اغلب معامالت بیمهEckardt, 2002: 6شود )اطالعاتی میان دو طرف بازار ایجاد می
بیمه در نقش گرانکنند. در واقع واسطهگر را برقرار میگذار و بیمهگران ارتباط میان بیمهواسطه

گذاران بازارساز ظاهر شده و در شناسایی نیازهای مدیریت ریسک و پوشش ریسک به بیمه
گر کنند. در مجموع دو نوع واسطهجاد میگران مناسب ایکمک کرده و ارتباط آنها را با بیمه

اندازه، دامنه بیمه بهتمایز اصلی میان دالالن و کارگزارانبیمه و کارگزار بیمه. وجهوجود دارد: دالل
دامنه فعالیت کارگزاران بیمه کوچکتر از  دهند. معموالًفعالیت و خدماتی است که ارائه می

گذاران( وکارهای مشتریان )بیمهبه فعالیت در کسب بیمه اغلببیمه است. کارگزاراندالالن
ای بیمه به نیازهای بیمهکه دالالنکوچک در بازارهای محلی خدمات تمایل دارند، درحالی

المللی دامنه ای، ملی و بیندهند. بزرگترین دالالن منطقهوکارهای پیچیده و بزرگتر پاسخ میکسب
، انواع مختلف 2ایایجاد و مدیریت شرکتهای خودبیمهای نظیر وسیعی از خدمات پیچیده بیمه

دهند را ارائه می 5های مدیریت ریسک، و ارائه مشاوره4، مدلسازی ریسک3خدمات کنترل ضرر
(Cummins & Doherty, 2005: 5 .)بیمه جهان، دالل یکی از ارکان امروزه در تمامی بازارهای

ی فنی ر واقع فردی است که طرف مشاورهبیمه درود. داللفنی و تخصصی بیمه بشمار می
                                                           
1 - Market Failures 
2 - Captive Insurance Companies 
3 - Loss Control Services 
4 - Risk Modeling 
5 - Risk Management Consulting 
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گذار و کند و برای حفظ منافع بیمههای الزم را به وی ارائه میگیرد، توصیهگذار قرار میبیمه
کند گذار به بازار مراجعه میشکل امین و معتمد خبره و یا وکیل صاحب تخصص بیمهبه
(Qartakini, 1997: 84 .) ول حاکم بر حقوق خصوصی پرسش در اینجاست که آیا اصحال

گذار که طرف بیمه بویژهبیمه و طرفین قرارداد بیمه تنهایی بر روابط میان داللتواند بهمی
پذیر است حاکمیت نماید بطوری که منافع طرفین معامله بخوبی حفظ گردیده و رضایت آسیب

طرفین از انعقاد این قرارداد داللی تامین گردد یا خیر. پاسخ این پرسش، منفی است، چراکه در 
نفسه دارای های حقوقی بازدارنده، دالل بصورت فیصورت عدم وجود قواعد آمرانه و چارچوب

استفاده نموده و برای انتفاع بیشتر باشد که از جایگاه و موقعیت خود سوءاین قدرت و اختیار می
گذار را دچار ای را انجام دهد که بیمههای غیرعادالنه و فریبکارانهبیمه، فعالیتاز معامله داللی

ندی تعبیه شود خسارات و ضررهای فراوانی کند. لذا ضروری است چارچوب مشخص قانونم
گذار در مقابل رفتارهای بیمه را ملزم گرداند تا در آن چارچوب حرکت نمایند و از بیمهکه دالالن

بیمه مقررات داللی در صنعتبیمه محافظت شود. لذا تنظیمی دالالننادرست و فریبکارانه
بیمه داللی کند که نهاد/نهادهایی در امورضروری است؛ شرایط حاکم بر این صنعت حکم می

از نظر اقتصادی در شمار فعاالن مستقل بازار قلمداد  1بیمه شرکتیدخالت نمایند. در واقع دالالن
مقررات تنظیمهای آنان تحتنمایند، و فعالیتبیمه همکاری میشوند که با چندین شرکتمی

یا  2موکل ها در ایجاد ریسکشرکتنفع شدن اینمنظور پیشگیری از ذیسخت قرار دارد. به
و نهادهای  4دولتیدر برابر رفتار غیرمنصفانه دالل، نهادهای بیمه 3گذارمشتری و حمایت از بیمه

های بزرگ بیمه را کنترل کرده و بر جریان های دالالن با شرکت، توافقنامه5انحصارناظر بر عدم
قانونی هایحدودیتروابط، ممقررات اینکشورها برای تنظیمکنند. برخیمالی آنها نظارت می

بیمه هایتوانند موسس شرکتبیمه نمیدالالن عنوان مثال، بهکنندتری ایجاد میگیرانهسخت
                   بیمه فعالیت کنند گر و داللعنوان بیمهتوانند همزمان بهباشند، اشخاص نمی

(Deloitte CIS Research Centre, 2016: 18دالالن .) کارگزار بیمه هیچگونه بیمه همانند
گذار عمل گر و بیمهعنوان واسطه میان بیمهشده ندارند، بلکه بهمسئولیتی در مورد خطرات بیمه

گر خاص، بنابراین نقش او بیمه در کل بازار بیمه است نه برای یک بیمهنمایند؛ فعالیت داللمی
متفاوت است. اهمیت  ،بر عهده داردگر را بیمه که نمایندگی یک و یا چند بیمه با نقش نماینده

% بازار داخلی و 60بیمه و گری لویدز از طریق دالالنبیمه تاآنجاست که کلیه عملیات بیمهداللی
                                                           
1 - Corporate Insurance Brokers 
2 - Client 
3 - Insured  
4 - Government Insurance and Antitrust Supervision Bodies 
5 - Antitrust Supervision Bodies 
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واسطه، با شناسایی نیازهای بیمه، در نقشگردد. داللخارجی انگلستان از طریق دالل انجام می
گران بیمه را از میان بیمهترین حقبا مناسب ایگذاران حقیقی و حقوقی، بهترین پوشش بیمهبیمه

   سازد.متعدد فراهم می
( در ژانویه WFII) 1بیمهگرانبیمه، فدراسیون جهانی واسطهگراندلیل اهمیت فراوان واسطهبه
ملی )در انجمن 100بیمه بیش از عنوان نماینده دالالن و کارگزاراندر واشنگتن به 1999سال 

ای از سراسر جهان تشکیل گر حرفههزار واسطه 400کشور جهان( و نماینده بیش از  80بیش از 
نقش گران برای موسسات ملی و افزایش شناخت معرفی منافع واسطه WFIIگردید. مسئولیت 

 World Federation of Insuranceبیمه در تجارت جهانی است )دالالن و کارگزاران

1: 2002Intermediaries,  .)در قوانین  2گری بیمههای واسطهمقررات فعالیتحقوقی تنظیممبانی
(. لذا پس از Deloitte CIS Research Centre, 2016: 18شوند )اختصاصی بیمه مشخص می

شود، و بیمه بررسی میوی، منافع حاصل از داللی یمه، و وظایف و کارکردهایبمعرفی دالل
 مقررات در دیگر کشورها را مطالعه خواهیم نمود. وجوه گوناگون این تنظیم

 بیمهدالل

 بیمهتعریف دالل

گران )برای مثال کنندگان بیمه یا بیمهدسته بازیگر در بازار بیمه وجود دارد: ارائهسه
بیمه( و مشتریان که تقاضای بیمه )یا داللگرانبیمه اتکایی(، واسطههایبیمه و شرکتهایشرکت

دالیلی همچون به 4بودن بازارهاآنها بستگی دارد. ناکامل 3گریزیبیمه آنها به میزان ریسک
های معامله، علت اصلی حضور دالالن در بازارهای خدمات مالی تقارن اطالعات و هزینهعدم

بیمه در بازار بیمه گران(. کارکرد و نقش مفید واسطهMaas, 2006: 3ازار بیمه است )همچون ب
-2گران، باق و جستجو توسط واسطهکاهش هزینه انط-1توان در موارد ذیل برشمرد: را می

بیمه از مقیاس اقتصادی گرانبردن واسطهبهره -4تسهیل عرضه بیمه،  -3تسهیل خرید بیمه، 
(London Economics, 2011: 3-6بدون واسطه .)گران به خدمات ارزان و بیمه، بیمههای

بیمه، دالل -1گر مستقل بیمه وجود دارد: ای دسترسی نداشتند. دو نوع واسطهاطمینان بیمهقابل
گر بوده و بدنبال کسب منافع وی است و کارگزار بیمه. کارگزار بیمه در واقع نماینده بیمه -2و 

گذار ای بیمهبیمهبیمه بدنبال منافعکه داللکند. درحالیگر، بازاریابی میای بیمهیمهببرای کاالهای

                                                           
1 - World Federation of Insurance Intermediaries 
2 - Insurance Intermediary Activity 
3 - Individual Degrees of Risk Aversion 
4 - Market Imperfections 
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ای بیمهگذاران پوششگران، به بیمهکند با خریداری سبد بهینه محصوالت از بیمهبوده و تالش می
ای است که بیمه یک شخص حرفه(. داللCummins and Doherty, 2005: 6مناسبی ارائه دهد )

گذار برای یافتن بهترین بیمه برای نیازهای خاص از دانش و تخصص خود برای کمک به بیمه
گر کنند، نه یک بیمهگذاران کار میکند. دالالن برای بیمهگذاران با قیمت مناسب استفاده میبیمه

به  گران مختلف رابیمه 1هاینامهتوانند اطالعات مربوط به طیفی از بیمهخاص؛ بنابراین می
گذاران یاری به بیمه 2دعوینیاز به طرحتوانند درصورتگذاران ارائه دهند. همچنین، آنها میبیمه

، 4همچون مشاوران 3هابیمه مستقل هستند اما سایر انواع واسطهذکر است که دالالنرسانند. شایان
هایی از یک نامهها بیمهبیمه، تناست مستقل نباشند. برخی از دالالنممکن 6، و راهنماها5نمایندگان

 دالل توانایی بایست ازدهند، لذا پیش از درخواست کمک، میشرکت بیمه خاص را ارائه می
گذار و شرکت بیمه، و بر اساس میان بیمه 7یعنوان واسطهبیمه بهاطمینان حاصل نمود. دالل

 ,Deloitte CIS Research Centre)کند، نه بر اساس نیازهای خود گذار فعالیت مینیازهای بیمه

 1394مصوب  کارگزاری )داللی( رسمی بیمه مستقیمنامه .  بند دو ماده یک آیین(3,6 :2016
 مجاز کارمزد، دریافت ازای در که عنوان کرده است حقوقی یا حقیقی بیمه را شخصایران، دالل

 مقررات و قوانین رعایت با و بوده مستقیمبیمه خدمات مشاوره و گریواسطه هایفعالیت انجام به
است. در این  نموده دریافت مستقیمبیمه رسمی( داللی) کارگزاری پروانه مرکزی،بیمه از مربوط

 نامه، واژگان کارگزاری و داللی بصورت معادل در نظر گرفته شده است.آیین

 بیمهدالل وظایف

بیمه است.  ن در جهان پیچیدهگراگذار و از طرفی بازاریاب بیمهبیمه بیمه، راهنمای خبرهدالل
آوردن گذار و بدستارزیابی نیازهای بیمه -1دهند: بیمه طیفی از خدمات را ارائه میدالالن
گران مختلف برای یافتن بیمه 9هایبیمهای و حقبیمهپوشش مقایسه -2ها(؛ )مظنه 8هاقیمت

و هر مورد غیرشفاف دیگر؛  نامهبیمهتشریح شرایط و ضوابط  -3گذار؛ بهترین گزینه برای بیمه
کند؛ صحیحی دریافت می 11و مدارک بیمه 10نامهگذار اسناد بیمهاطمینان از اینکه بیمهحصول -4

                                                           
1 - Policies  
2 - Claim  
3 - Intermediaries  
4 - Consultants  
5 - Agents  
6 - Advisors  
7 - Intermediary  
8 - Quotes  
9 - Premium  
10 - Policy Documents 
11 - Certificates of Insurance 
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گذاران سر بیمه نامه، و اطمینان از اینکه بیمه1مدتها یا مبادالت میانسروکار داشتن با هزینه -5
 (. Institute Chartered Insuranceشود )می 2وقت تجدید

؛ 4انتقال -3؛ 3بازارسازی -2ارائه اطالعات؛  -1بیمه عبارتند از: بطور کلی کارکردهای دالالن
 Insurance Brokers Code of Conduct) ارائه خدمت -5؛ و 5های مشارکتکاهش هزینه -4

Directive No. SIB/011/1995 .)تی گذار مشکالدر برخی موارد استحصال بیمه برای بیمه
گر قادر به پذیرش تمامی آن حدی باشد که بیمهبیمه به است سرمایهدربردارد. برای مثال، ممکن

گران آمادگی پذیرش آن را نداشته باشند. بنابراین ی بیمهای باشد که همهگونهنباشد و یا بیمه به
تواند ازار بیمه دارد میبیمه مراجعه کند و وی با اطالعاتی که از بگذار ناگزیر است به داللبیمه

نامه را موردنظر سابقه دارد، بیمه گری که در پذیرش بیمهای کوتاه با مراجعه به بیمهدر فاصله
 (.Qartakini, 1997: 84تحصیل نماید )

 بیمهمنافع و مزایای داللی

                  گذاران با آنها مواجه هستند،هایی که بیمهشناسایی ریسک -1بیمه با: گرانواسطه
کاهش  -4گذاران، جستجو برای بیمههایهزینهکاهش -3بیمه، های توزیعهزینهکاهش -2

بیمه، شرکتهای 8و استواری مالی 7اعتماد، و قابلیت6گذاران بالقوهقطعیت میزان ریسک بیمهعدم
       حقوقی،دعوای گذاران در طرححمایت از بیمه -6، 9زنیچانهکاهش نابرابری در قدرت -5
       نمایندوپشتیبانی از رقابت در بازار بیمه، نقش کلیدی در این بازار ایفاء میحفاظت -7
(London Economics, 2011: 1واسطه .)بیمه در اقتصاد کشورهایی که دارای بستر توسعه گران

مالی تبیمه هستند، نقش بسزایی دارند. برطبق گزارش نهاد خدماگریفعالیتهای واسطه
گر بیمه ثبت شدند. شرکت واسطه 945،14تعداد  2010-2009(، در سال FSA) 10انگلستان

میلیارد پوند اعالم گردید. سهم مستقیم  14.9ها در بازار بیمه برابر با مجموع درآمد این شرکت
 %1( این کشور حدود GDPبیمه عمومی انگلستان در تولید ناخالص داخلی )و غیرمستقیم دالالن

                   باشداست که این مقدار معادل با سهم بخش کشاورزی در اقتصاد انگلستان می
(London Economics, 2011: 2,9 .)بیمه از جایگاه خاصی در النبیمه، دالگراندر میان واسطه

                                                           
1 - Mid-term Changes or Queries 
2 - Renew  
3 - Market-Maker Function 
4 - Transformation Function 
5 - Reduction of Participation Costs 
6 - The Riskiness of Potential Insurance Clients 
7 - Reliability 
8 - Financial Robustness 
9 - Asymmetric Bargaining Power 
10 - Financial Services Authority 
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ها تخصص داشته و به اجرای ریسکگذاران برخوردارند. دالالن در پوششبیمه و بیمه صنعت
های نفت و گاز، به شناخت نیازهای شرکتکنند. اوالً، باتوجههای بیمه کمک میمناسب برنامه

 2ی مطالبات بیمه، و تاریخچه1هابیمه ی بیمه، حقبیمه اطالعات مربوط به خرید یک برنامهدالالن
ن خود را از بیمه، مشتریادالالنثانیاً، کنند؛ آوری و ارزیابی میگذاران، جمعرا از طرف بیمه

پوشش ای موجود، سطوحهای بیمهی خریداری شده، گزینهحمایت حاصل از پوشش بیمه
سازی منظور بهینهسازند. لذا بهها آگاه مینامهی خرید و ساختار بیمههای بهینهموجود، روش

رد. دهی کبیمه را باید بصورت متفاوتی سازمانهایپوشش، برنامهبیمه و سطوحهای حقهزینه
توانند ساختاری را ارائه دهند که بتواند المللی برخوردار بوده و میهای بیندالالن از دانش برنامه

متناسب باشد. ثالثاً، بخوبی شوند، المللی با آنها مواجه میهای بینهایی که شرکتبا ریسک
های مختلف پوشش بیمه مناسب به مشتریان کمک کرده، گزینههایبیمه در انتخاب برنامهدالالن

با  دهند.های بیمه موجود مختلف را پیشنهاد مینامه، شرایط و ضوابط، و شرکتدر یک بیمه
ی صحیح مدیریت ریسک را بر مبنای توانند رویهالمللی میهای بینمستقل خارجی، بنگاهمشاوره

تواند بیمه میداللرابعاً، کند، انتخاب نمایند؛ بیمه ایجاد میخدمات مشاوره و بینشی که دالل
بیمه، بینش ایجاد کند، انتقال ریسک و بیمه در شرکتعالوه بر اطالعات موجود در مورد مدیریت

دانش به کارکنان شرکت را تسهیل کرده، و موجب افزایش آگاهی در مورد منافع حاصل از خرید 
 (.Deloitte CIS Research Centre, 2016: 31یک برنامه بیمه مناسب شود )

 بیمه مقررات در داللیدالیل تنظیم

 از تواندتنهایی نمیتر عنوان گردید، اصول و مقررات حقوق خصوصی بههمانگونه که پیش
 تعریف بازار اقتصاد در دولت دخالت از هاییگونه تا است الزم و برآید خود وظایف عهده
 بخش در افراد و هابنگاه رفتار بر تاثیرگذاری منظوربه که دولت مداخالت انواع از یکی. گردد

 .(Bagheri, 2006: 51-54گردد )محسوب می مقررات شود، تنظیممی انجام خصوصی
مستقیم توسط دولت و نهادهای دولتی یا مقررات در یک بخش اقتصادی یا بازار بصورتتنظیم

ا فرابخشی صورت مقررات بخشی یمستقلی با عنوان نهاد یا نهادهای تنظیمنهادهای مستقل یا نیمه
مقررات با تدوین بیمه نیز از این مطلب مستثنی نیست. لذا دولت یا نهادهای تنظیمپذیرد. بخشمی

های بازار بیمه، توسعه رقابت در این بازار، ورود به و اجرای مقررات ضمن نظارت بر فعالیت
 Bagheriنمایند )رصد میهای بیمه جهت ایجاد انحصار در بازار را نیز بازار بیمه و ادغام شرکت

                                                           
1 - Premiums  
2 - Insurance Claims 
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and Rahmani, 2016: 71, 81-87 .)هایگذاران به خرید پوششاز تشویق بیمه بدلیل نگرانی 

بیمه برای محافظت از مقررات داللیبیمه، وجود تنظیمگرانای ناکافی توسط واسطهبیمه
بیمه، دالالن بازار گران بازار از جمله واسطه(. Eckardt, 2006: 2گذاران ضرورت دارد )بیمه

بیمه نباشند، های الزم برای حضور در عرصه داللیهستند که چنانچه دارای خصوصیات و ویژگی
گذاران را از ورود به شوند بلکه مشتریان و بیمهتنها موجب تقویت رقابت در بازار بیمه نمینه

ات در این بخش، قوانین، مقررنمایند. لذا دولت یا نهادهای متولی تنظیماین بازار هراسان می
یافته تهیه و تنظیم های مشخصی برای دالالن بازار بیمه در کشورهای توسعهنامهمقررات و آیین

در سالیان اخیر، قوانین ملی کشورهای مختلف  (.Bagheri and Rahmani, 2015: 70-71اند )کرده
اروپا است. شکیل اتحادیه. یک عامل مهم موثر این تحول، تاست تر شدهتر و هماهنگمنسجم
گران، و اروپا در خصوص واسطهدستورالعمل اتحادیه»الدولی از جمله اروپا مقررات بیناتحادیه

تدوین کرده است که در آنها توجه خاصی «  1بیمهگرانپیشنهادات کمیسیون در خصوص واسطه
بیمه شده است. با این وجود، محتویات این الزامات )برای نمونه، گریبه حوزه قوانین واسطه

ای از دو هفته تا چندین حرفهزمان( در کشورهای مختلف متفاوت است، آموزشحداقل مدت
های مشترک با سازمانیمه )بصورتماه از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. نهادهای نظارت ب

ای و توسعه گران( مسئولیت نظارت آموزش حرفهگران و واسطهبیمه 2دولتی و خودتنظیم
، 3های( کیفیآموزشی، الزامات )یا صالحیت دروسگران را بر عهده دارند. آنها برنامه واسطه

های دالالن شخصی و حیتذکر است که صالکنند. شایانو غیره را تایید می 4های ارزیابیرویه
های کارگزارانی کنترل بسیار سختگیرانه قرار دارد و در مورد صالحیتهای داللی تحتسازمان

گرفته است. در برخی موارد، اشخاص گیری کمتری صورتاند، سختکه مشاغل را ترکیب کرده
مقررات تنظیماند. هبیمه از الزام به آموزش خاص معاف شددارای سابقه و تجربه باال در داللی

نام را برخی کشورها )همچون ایتالیا( ثبت بیمه در کشورهای مختلف، متفاوت است.گرانواسطه
بیمه های دالالنمقررات فعالیتاند. بطور کلی، تنظیمآور کردهبرای نمایندگان )عامالن( نیز الزام

تر است رد، سختگیرانهگیتنظیم قرار مینسبت به کارگزاران بیمه، که توسط دولت تحت
(Deloitte CIS Research Centre, 2016: 18 .)تنظیم بیمه تحتاروپا، دالالندر سطح اتحادیه

مقررات ( چارچوب تنظیمguidelines, 2002) 20025بیمه گریقرار دارند. دستورالعمل واسطه
 2016فوریه سال  22بیمه را تعیین کرده است. در گراندالالن، کارگزاران و سایر واسطه

                                                           
1 - EU Directive on Intermediaries, Commission Recommendations on Insurance Intermediaries 
2 - Public and self-Regulated Organisations 
3 - Qualification Requirements 
4 - Examination Procedures 
5 - Mediation Directive 2002/92/EC 
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گذاران اتحادیه بیمه توسط قانونگرانمقررات واسطه( برای تنظیمIDD) 1دستورالعمل توزیع بیمه
ای معطوف است االجرا گردید. این مقررات جدید بر روی روشهای فروش محصوالت بیمهالزم

تسهیل  و همچنین در پی ایجاد زمینه مناسب ارتقای حفاظت از مشتریان، تقویت رقابت، و
(. همچنین در Peleckiene, et al., 2017: 138) سازی بازار میان فعاالن بازار بیمه استیکپارچه

بیمه در بخش عربی، دالالنمتحدهفارس همچون اماراتعربی منطقه خلیجشماری از کشورهای
 UAEمقررات بخش بیمه این کشور )بیمه نقش چشمگیری دارند. بطوری که نهاد تنظیمتوزیع

Insurance Authority کرده است  2گذاریبیمه، مقرراتبرای امور داللی 2013( در سال
(11: 2017Russignan, Kachwalla, and Kumar, همچنین اصول رفتاری .)بیمه در دالالن 3

( و General Insurance Brokers’ Code of Practiceبرخی کشورهای جهان از جمله استرالیا )
( تدوین و اجرا Insurance Brokers Code of conduct Directive No. SIB/011/1995اتیوپی )

 شود. می
الملل بیمه در بازار بینهای داللیمقررات فعالیتبطور کلی، دو مدل اصلی نظارت و تنظیم

یک سیستم  آمریکایی-. مدل انگلیسی5ایاروپای قاره -2و  4آمریکایی-انگلیسی -1وجود دارد: 
بیمه دارای نقش مقررات بسیار سختگیرانه است که از انگلستان و کانادا که در آنجا دالالنتنظیم

مقررات ای، حداقل تنظیممقررات قارهکلیدی در بازار هستند، نشات گرفته است. در مدل تنظیم
، ایتالیا، اسپانیا(. شود )همچون کشورهای آلمانگری بیمه درنظر گرفته میهای واسطهبرای فعالیت

بیمه در این کشورها نقش اصلی را ایفاء نموده و دالالن نسبت به آنان در جایگاه کارگزاران
 . (Deloitte CIS Research Centre, 2016: 18)تری قرار دارند پایین

 بیمهمقررات داللینهاد تنظیم

باشد. مقررات بیمه فدرال می( نهاد تنظیمNIAC) 6ملی کمیسیونرهای بیمه در آمریکا، سازمان
             است  7ایالتیبیمههایی دپارتمانبیمه بر عهدهکنترل و نظارت بر فعالیت دالالن

(Carolan, O’neill, and kinnery, 2018: 432در روسیه، سازمان .)( های خودتنظیمSORs )
در  8بیمهی بازار داللیوسعهمقررات و حمایت قانونی تجدیدی در تنظیم یحوزهبیمه، دالالن

                                                           
1 - Insurance Distribution Directive 
2 - New Insurance Broking Regulations 
3 - Code of Conduct 
4- Anglo-American 
5 - Continental 
6 - National Association of Insurance Commissioners 
7 - State Insurance Departments 
8 - Insurance Broking Market 
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ای های حرفهدر روسیه بر مبنای سازمان بیمهدالالنگردد. نهادهای خودتنظیم روسیه محسوب می
عضو و  38( با APIB) 2بیمهای دالالنحرفهاند، عبارتند از: سازمانتشکیل شده 1غیرتجاری

بیمه و مقررات اساساً برای دالالنیمدر کانادا، تنظعضو.  30با  (NUIB) 3بیمهملی دالالناتحادیه
که در  5نظیر مجوز الزامی برای عملیات داللی 4الزامات عمومی -1گردد: در دو سطح اعمال می
، دالل را از مشارکت یا دخالت در مدیریت 6ایمقررهالزامات -2شود و سطح فدرال تعیین می

ها تفویل یمه به ایاالت و سرزمینمقررات بکند؛ اختیار اصلی تنظیمیک شرکت بیمه منع می
( تاثیر بسزایی در IBAC) 8بیمه کانادابا عنوان سازمان داللی 7شود. سازمان خودتنظیمیمی

در کشور را تضمین های دالل بیمه با دولت دارد و سطح مناسبی از صالحیترفتارهای دالالن
فرستند می IBACدگان خود را به خود را دارد. آنها نماینبهکند. هر ایالت، سازمان مخصوصمی

مقررات کنند و نیز توسعه استانداردهای تنظیمهای دالالنی که در سطح فدرال فعالیت میتا فعالیت
مسئولیت تایید  IBACای را تنظیم نمایند. بعالوه های منطقهپیشنهادی از سوی سازمان

ح فدرال را نیز بر عهده دارد. بیمه در سطمنافع دالل 9کردنهای متخصص بیمه و البیصالحیت
عنوان به 1980های دالل از سال کند، سازمانمطابق با قانون فدرال، که فعالیت دالل را تنظیم می

( در IRDA) 10بیمه هندمقررات و توسعهنهاد تنظیماند. های خودتنظیمی تشکیل شدهسازمان
شورای ثبت ( در استرالیا، و ASIC) 11گذاری استرالیابهادار و سرمایهکمیسیون اوراقهند، 
 تأسیس مطابق قانونروند. مقررات بیمه بشمار مینهادهای تنظیم در انگلستان 12بیمهدالالن

و یکی از ارکان اصلی آن با عنوان  یک( مرکزی ایران )مادهگری، بیمهبیمه و ایران مرکزیبیمه
یمه در کشور محسوب شده و بالطبع مقررات بخش ب(، نهادهای تنظیم17بیمه )ماده عالیشورای

 . (Hadifar, 2010: 289)بیمه را نیز بر عهده دارند مقررات داللیاختیار تنظیم

 

                                                           
1 - Non-commercial professional associations 
2 - Association of Professional Insurance Brokers 
3 - National Union of Insurance Brokers 
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6 - Provision  
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 بیمهمقررات داللیه مختلف تنظیموجو

 اخ  مجوز

بیمه در بازارهای بیمه، صدور مجوز ورود به یکی از عناصر اصلی کنترل و نظارت بر داللی
بیمه مستلزم اخذ مجوز های داللیاست. در اغلب کشورها، انجام فعالیتبیمه های داللیفعالیت

های بیمه بیمه در آمریکا را دپارتمانباشد. برای نمونه، مجوز دالالنمقررات بیمه میاز نهاد تنظیم
نوع مجوزهای صادره در (. 2018neill, and kinnery, ’Carolan, O :432کنند )صادر می 1ایالتی

ها در صدور مجوز تمایزی میان ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است. در برخی ایالتآمریکا از 
شود، در برخی صادر می« 2تولیدکننده»گذار قائل نشده و همه مجوزها با عنوان مجوز دالل و بیمه

شود. در شماری از ای برای دالل و کارگزار بیمه صادر میایاالت دیگر، مجوزهای جداگانه
دهند، مجوزهای متمایزی برای آنها صادر بیمه ارائه میگراناساس خدماتی که واسطهایاالت بر 

 11 مادهمطابق با بیمه، در هند، دالالن(. Insurance Information Institute, 2004: 2گردد )می
 3مقررات و توسعه بیمه هندبیمه، مجوز فعالیت خود را بایستی از نهاد تنظیمداللی قانون 2 بخش

IRDA ( دریافت کنندInsurance Brokers Regulations, 2017در انگلستان نیز دالالن .) بیمه
در شماری از کشورها همچون باشند. با وجود این، می 4آور و دریافت مجوزمکلف به ثبت الزام

                      نظر گرفته نشده است  بیمه درآلمان هیچگونه محدودیتی برای حضور دالل
(LIIBA & EY, 2018: 6.) 

 نامهگری، آیینایران و بیمهمرکزییقانون تاسیس بیمه 68ی بیمه در اجرای مادهعالیشورای
مرکزی  تصویب کرده و بیمه 1352بیمه را در سال رسمیی داللینامهشماره شش با عنوان آیین

ان آغاز ی داللی را از این زمصدور پروانه 1353نامه از سال ایران با عنایت به مفاد این آیین
 کارگزاری )داللی( رسمی نامه. در فصل دوم آیینایران(مرکزی)سایت بیمهنموده است 

 بیمهرسمیداللینامهنامه شماره شش با عنوان آیینآیینکه جایگزین  1394مستقیم مصوب بیمه
 .5میان آمده استبیمه سخن بهشده است، از ضوابط اعطای پروانه داللی 1352مصوب 

                                                           
1 - State Insurance Departments 
2 - Producer  
3 - Insurance Regulatory and Development Authority of India 
4 - License 

سالمی جمهوری دولت تابعیت -1 - 5 سالم به اعتقاد -2ایران؛ ا شتن -3کشور؛  رسمی ادیان از دیگر یکی یا ا  پایان گواهی دا
شتن -4آقایان برای) دایم معافیت یا عمومی وظیفه خدمت شتن -5سن؛  سال 25 حداقل دا شینهسوء ندا  سابقه و کیفری پی

 تدلیس، تزویر، و جعل دولتی، اموال در غیرقانونی تصییرف ارتشییاء، جرایم از یکی در معاونت یا ارتکاب از ناشییی محکومیت
 مرکزیبیمه تأسیس قانون 64 ماده موضوع جرایم و اقتصادی نظام در اخالل و دولتی معامالت در مداخله یا و تبانی پولشویی،

 علوم، وزارت تایید مورد کارشیناسیی مدرک حداقل داشیتن -7نادرسیتی؛  به شیهرت عدم و حجر عدم -6گری؛ بیمه و ایران
 کارشناسی مدرک دارندگان برای سال دو حداقل مرکزیبیمه تشخیص به ایبیمه مفید کار سابقه داشتن -8فناوری؛  و تحقیقات

 مصاحبه و کتبی آزمون در موفقیت -9کارشناسی؛  مدارک سایر دارندگان برای سال پنج حداقل یا بیمه گرایش یا بیمه رشته در
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 سازی اطالعات شفاف

مقررات در کشورهای مختلف بر آن تاکید دارند، یکی از وجوهی که نهادهای تنظیم
بیمه از بیمه برای مشتریان است. امتناع داللالزحمه داللیسازی اطالعات و دستمزد و حقشفاف

وی از استفاده الزحمه خود در ابتدای فعالیت ممکن است موجب سوءآشکارسازی و افشای حق
عنوان مثال، در استرالیا، این مطلب شده و وجوه بیشتر و غیرمتعارفی از مشتری اخذ گردد. به

مربوط به ارائه خدمات  2الزحمهجریان حق درخود را  1فروشیبیمه بایستی مشتریان خردهدالالن
 IDDررات اروپا، مق(. در سطح اتحادیهNorton Rose Fulbright, 2017: 6مالی خود قرار دهند )

بیمه را مکلف نموده است که پیش از انعقاد قرارداد ماهیت و مبنای دستمزد خود را گرانواسطه
گذاران ارائه دهند )از بایستی اطالعات مشخصی را به بیمه بیمهگرانافشاء کنند. همچنین، واسطه

شده است( که در آن خصوصیات اصلی قرارداد پیشنهادی بیان  3محصوالتجمله سند اطالعات
(Peleckiene, et al., 2017: 138در آیین .)و نمایندگی کارمزد نامهآیین ، با عنوان83 شماره نامه 

سازی و بیان اطالعات راجع به طور تفصیلی به شفاف، به1392بیمه مصوب  رسمی داللی
 رسمی( لیدال) کارگزاری نامهآیین 22 ماده با پرداخت دستمزد داللی پرداخته شده است. مطابق

 و پیشنهادی بیمه درباره الزم اطالعات تمام مستند طوربه است مکلف بیمه کارگزار مستقیم،بیمه
 نامهبیمه و اعالم و ارائه وی به و تشریح بیمه خدمات متقاضی برای را مربوط بیمهحق  نرخ نیز
 در و نماید اخذ بیمه مؤسسه از بیمه خدمات متقاضی اعالمی پیشنهادات و درخواست با برابر را

 .بود خواهد وارده خسارات جبران مسئول اینصورت غیر

 مدیریت تعارض منافع

ند که تحقق بیمه تمایل دارند با جذب مشتریان بیشتر به درآمدهای خود بیفزایهمواره دالالن
گذاران یمهتر و دارای مزایای حمایتی بیشتری برای بهای جذابنامهاین امر مستلزم ارائه بیمه

جهت در  وگران تبانی کرده باشد. از طرف دیگر، این احتمال وجود دارد که دالالن با بیمهمی
ارائه دهند.  گران، پیشنهادهای با منفعت کمتر و محدودیت بیشتری را به مشتریان خودمنافع بیمه

 ند. گذاران را درنظر بگیربیمه، تعارضات میان منافع خود و بیمهلذا ضروری است دالالن

                                                           
شی دوره گذراندن -10مرکزی؛ بیمه صی آموز ص سب توجیهی و تخ شته با متنا صیلی مدرک و ر ستورالعمل طبق تح  ابالغی د
 .قبولی گواهینامه اخذ و مرکزیبیمه

1 - Retail Clients 
2 - Remuneration  
3 - Product Information Document 
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نافع کند تعارضات میان منافع و مرا مکلف می AFSبرای مثال، قانون استرالیا دارندگان مجوز 
اندازه کفایت مدیریت کنند فروشی( را بهو مشتریان خرده 1فروشیمشتریان خود )مشتریان عمده

(Australian Securities and Investments Commissionمقررات خاص قانون شرکت .) های
 استرالیا، دارندگان مجوز ارائه خدمات مالی را به ارائه سازوکارهای مدیریت تعارض منافع مکلف

بینی شده است که پیش IDDاروپا نیز در مقررات (. در اتحادیهBennett, 2011: 169کرده است )
ای دستمزد روشی ارزیابی کنند یا به آنها بگونهبیمه نبایستی عملکرد کارکنان خود را بهگرانواسطه

اشته باشد گذاران، تضاد دبدهند که با وظیفه آنها مبنی بر ارائه بیشترین منافع برای بیمه
(Peleckiene, et al., 2017: 138.) 

 کفایت و توانایی مالی

کند، لزوم کفایت و میبیمه را توجیهمقررات در داللییکی دیگر از جوانبی که وجوب تنظیم
بیمه است. در صورتی که دالل از منابع مالی کافی برای انجام وظایف خود توانایی مالی دالل

                     گذاران خود بوده ت قادر نباشد پاسخگوی نیازهای بیمهبرخوردار نباشد، ممکن اس
بیمه قانون دالل 19سازد. مطابق ماده و با ورشکستگی موجبات ضرر و زیان مالی آنها را فراهم

              بیمه بایستی دارای حداقل سرمایه الزم برای فعالیت در بخش داللیهند، دالالن 2017
                    بیمه اتکایی ، دالل2اشند. بر این اساس، دالل مستقیم بایستی یک کرور روپیهبیمه ب

           بایستی چهار کرور روپیه، و دالل ترکیبی بایستی پنج کرور روپیه سرمایه داشته باشد
(Insurance Brokers Regulations, 2017برخورداری از منابع مالی کافی در استرال .) یا، از جمله

(. در روسیه، مطابق پاراگراف شش Bennett, 2011: 173بیمه است )الزامات صدور مجوز دالالن
بیمه برای عمل به الزامات ، دالالن3وکار بیمهروسیه در خصوص کسببند شش، قانون فدراسیون

                            حداقل  5شکل یک ضمانت بانکیبه 4الضمانیاند دارای وجهخود مکلف شده
                                               سه میلیون روبلی یا دارایی حداقل سه میلیون روبلی بصورت امانت نقدی باشند

(Law of the Russian Federation on Insurance Business .) نامه آیین 14مطابق ماده
 مرکزیبیمه نظر با باید کارگزاری مجوز یا پروانه مستقیم، متقاضیبیمه رسمی( داللی) کارگزاری

 یا سررسید از پیش بازخرید قابلیت با نامبی مشارکت اوراق یا نقد وجه صورتبه تضمینی
 نماید. تودیع مرکزی بیمه نزد بانکی نامهضمانت

                                                           
1 - Wholesale  
2 - Crore Rupees 
3 - Law of the Russian Federation on Insurance Business 
4 - Security  
5 - Bank Guarantee 
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 کفایت تخصص و دانش مرتبط

ارد: دشد. تخصص دو وجه بابیمه مستلزم استفاده از تخصص و دانش کافی و مرتبط میداللی
که گذاران. در صورتیوکار بیمهبیمه، و تخصص و شناخت کافی از کسبتخصص در داللی

تباط با بیمه تمامی شرایط اخذ مجوز داللی را داشته باشد اما دارای تخصص کافی در اردالل
ذاران کمکی کند بلکه گتواند به بیمهوکار مربوطه نباشد، نه تنها نمیبیمه و کسبفعالیتهای داللی

ز منابع اها نیز شود. برای نمونه، در استرالیا، برخورداری ممکن است موجب ضرر و زیان آن
ن است که بیمه است. از دیگر الزامات مجوز ایمالی کافی از جمله الزامات صدور مجوز دالالن

                  باشند  ای آموزش کافی دیدهبیمه برای ارائه خدمات مالی و بیمهکارکنان دالالن
(Bennett, 2011: 175 .)هده عبر هند  2017 بیمهداللی قانون یک یکی از وظایفی که در ضمیمه

              مشتریان ایبیمه اطالعات و وکارکسب از اطالع و بیمه گذاشته شده است، آشناییدالالن
   اروپااتحادیه IDDدر مقررات (. Insurance Brokers Regulations, 2017است )

                                     ای در سال داشته باشند حرفهساعت آموزش 15اند حداقل بیمه ملزم شدهگرانواسطه
(Peleckiene, et al., 2017: 138در بندهای هفت، هشت، نه، و ده ماده سه آیین .) نامه کارگزاری

شد بایست دارا با، شرایطی که متقاضی دریافت مجوز داللی میمستقیم)داللی( رسمی بیمه
 برشمرده شده است.

 وکارهاعدم فعالیت در سایر کسب

گر وکارها و فعالیتهای تجاری از دیگر مواردی است که تنظیمعدم فعالیت در سایر کسب
مطلب ناشی مقررات بر این ممکن است آن را مورد توجه قرار دهد. تاکید برخی نهادهای تنظیم

                وکارها بجز بیمه است.بیمه در سایر کسبگر به عدم استفاده از سرمایه داللاز توجه تنظیم
                          13 بیمه در هند، بر طبق بند اول مادهانجام فعالیت داللی برای نمونه، متقاضی

          کند فعالیت بیمهداللی وکارسبک در بایستی صرفاًهند،  2017 بیمهدالل قانون بخش
(Insurance Brokers Regulations, 2017 مطابق ماده .)رسمی( داللی) نامه کارگزاریآیین 41 

 شعب مسئول و مدیرههیئت ایبیمه عضو عامل، مدیر حقیقی،بیمه کارگزار مستقیم، شغلبیمه
 انجام منحصراً باید حقوقیبیمه کارگزار فعالیت موضوع همچنین و حقوقیبیمه کارگزار
همچنین تبصره ماده مذکور بیان . باشد نامهآیین این دو ماده کارگزاری موضوع هایفعالیت

 و بیمهنمایندگان آنها، مدیرههیئت اعضای و بیمه مؤسسات و مرکزیبیمه دارد کارکنانمی
 1بیمه رسمی اکچوئران و خسارت ارزیابان حقوقی،بیمه نماینده و اتیکایی بیمهکارگزاران

                                                           
1 - Insurance Actuaries  



 285                                                                 بیمه داللی های گوناگون تنظیم مقرراتجلوه 

 

 اعضای و مدیرعامل. باشند داشته فعالیت یا سهم یا سمت بیمه، هایکارگزاری در توانندنمی
 اعم بیمههایکارگزاری سایر در توانندنیز نمی حقوقیبیمه کارگزار شعب مسئول و مدیرههیئت

 باشند. داشته فعالیت حقیقیبیمه کارگزار عنوانبه یا داشته سهم یا سمت اتکایی، و مستقیم از

 گ ارانعدم افشای اطالعات بیمه

                  بیمه ملزم به تبعیت ازهند، دالالن 2017 بیمهدالل قانون هشت مطابق ماده
نامه، بر ماده دو این آیین dباشند. در بند بیمه جهت ثبت داللی میرفتاری دالالننامهآیین
 بیمه تاکید شده استوکار وی توسط داللگزار و اطالعات کسبیمهافشای اطالعاتی بعدم

(Insurance Brokers Regulations, 2017مطابق با ماده .) سمیر( داللی) نامه کارگزاریآیین 21 
 دخو شغل مناسبتبه که است اطالعاتی و اسرار حفظ به ملزم بیمه کارگزار مستقیم،بیمه

 تمدیدعدم به نسبت تواندمی مرکزیبیمه اسرار، این غیرمجاز افشای صورت در آورد،میبدست
 اقدام نماید.  وی کارگزاری پروانه لغو یا

 گ ارانرسیدگی به دعاوی بیمه

بیمه است که مقررات داللیهای تنظیمگذاران از دیگر جلوهدعاوی و اختالفات میان بیمه
ای آمرهنماید. در همین راستا قوانینآن میمقررات، دالل را مجاب به رعایت اغلب نهادهای تنظیم

بیمه بایستی های فعال در بازار داللیهای رسیدگی به شکایات در سازمانگیری رویهمبنی بر شکل
مجوز  هند، متقاضی 2017 بیمهدالل قانون و ضمیمه یک 13 شکل بگیرد. مطابق بند چهارم ماده

 را (IRDAمقررات بیمه )خود، نهاد تنظیم تریانمش شکایات به رسیدگی ضمن بیمه بایستیداللی
(. Insurance Brokers Regulations, 2017دهد ) قرار شکایات این ماهیت و تعداد جریان در نیز

                 1وفصل دعاویحلهای بیمه را به برخورداری از رویههای استرالیا دالالنقانون شرکت
                     کار داشتن با مشتریان خرد( مکلف کرده استداخلی و خارجی )در هنگام سر و 

(Gerber and Hine, 2018: 30در آلمان و فرانسه رسیدگی به دعاوی بیمه .)تنظیم گذاران تحت
نامه کارگزاری )داللی( (. در بند چهارم ماده چهار آیینLIIBA & EY, 2018: 5-6قرار دارد )
 صادر بیمهدالل همان کد با که هایینامهبیمه خسارت هایروندهپ مستقیم، پیگیریرسمی بیمه

 تشکیل برای الزم مستندات و مدارک تحویل آن، رسید اخذ و خسارت اعالم شامل است، شده
 از نمایندگی به خسارت درخصوص بیمهمؤسسه با مذاکره و بیمهمؤسسه به خسارت پرونده

 باشد.بیمه میگذار، بر عهده داللبیمه

                                                           
1 - Dispute Resolution Procedures 
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 مقرراتارائه گزارشات مالی و عملکردی به نهاد تنظیم

حصول نیست مگر از طریق ارائه اطالعات و گزارشات بیمه قابلکنترل و نظارت بر دالالن
شود اغلب نهادهای علت، مشاهده میهمینمقررات. بهمالی و عملکردی به نهاد تنظیم

ئه گزارشات مربوط به فعالیتهای داللی و امور تنظیم خود را به ارامقررات بیمه، دالالن تحتتنظیم
اند. مداوم مکلف شده رسانیاطالعکنند. در استرالیا، دارندگان مجوز به الزامات مالی مکلف می

( درباره تخلفات و ASICمقررات بیمه استرالیا )رسانی به نهاد تنظیماین الزامات شامل اطالع
های مالی و ممیزی و ان مجاز؛ صورتحساب؛ نمایندگ1اتفاقات؛ تغییرات در خصوصیات

دهی مالی های استرالیا، گزارشقانون شرکت 989Bشود. بعالوه، بخش انتصاب/حذف ممیز می
بیمه مکلف است صورتحساب سود و مجوز داللیکند. دارندهو الزامات ممیزی را تشریح می

ال مالی برای نهادهای را ظرف مدت چهار ماه از پایان س 3و ترازنامه 2زیان ممیزی شده
تهیه و تسلیم نماید  5و ظرف مدت سه ماه از پایان سال مالی برای نهادهای افشایی 4غیرافشایی

(171: 2011Bennett, دالالن .) را به نهاد  6آورهای الزامممیزیبیمه در انگلستان نیز گزارشات
مستقیم، بیمه رسمی( داللی) زارینامه کارگمقررات بیمه این کشور تسلیم کنند. مطابق آیینتنظیم

 تغییر اساسنامه، در تغییر موضوع با عمومیمجامع صورتجلسات است مکلف حقوقیبیمه کارگزار
 موضوع با مدیرههیئت صورتجلسات و مدیرههیئت اعضای ترکیب در تغییر یا و سرمایه میزان
 به را خود مجاز امضای صاحبان تغییر یا و مدیرههیئت اعضای سمت تغییر مدیرعامل، تغییر
مالیاتی کارگزار بیمه موظف است هر سال تصویر اظهارنامه(. 19)ماده  نماید ارائه مرکزیبیمه

حقوقی کارگزار بیمههمچنین  .(27)ماده  ه نمایدئمرکزی اراآخرین دوره مالی خود را به بیمه
های پیوست با یادداشتهای مالی حسابرسی شده خود را همراه مکلف است هر سال صورت

ه ئمرکزی اراروز پس از تصویب در مجمع عمومی سهامداران به بیمه 15حداکثر ظرف مدت 
 .(28)ماده  نماید

 نیترعایت اصل حسن

رفتاری نامهبیمه ملزم به تبعیت از آیینهند، دالالن 2017 بیمهدالل قانون هشت مطابق ماده
نیت نامه، بر رعایت اصل حسنماده دو این آیین aبند  باشند.بیمه جهت ثبت داللی میدالالن

 26(. مطابق ماده Insurance Brokers Regulations, 2017) بیمه تاکید کرده استتوسط دالالن
                                                           
1 - Particulars  
2 - Audited Profit and Loss Statement  
3 - Balance Sheet 
4 - Non-Disclosing Entities 
5 - Disclosing Entities 
6 - Obligatory Audits 
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 ناسالم و فریبکارانه رقابت از باید بیمه مستقیم، کارگزاربیمه رسمی( داللی) کارگزاری نامهآیین
 .کند خودداری بیمهکارگزاران سایر و بیمهنمایندگان بیمه،مؤسسات علیه تبلیغات انجام و

 تنبیهی و وضع مجازاتاقدامات

بیمه از هند، در صورت تخلف و تخطی دالل 2017 بیمهدالل قانون 50و  49، 48 مطابق ماده
تواند وی را می (IRDAمقررات بیمه )های بیمه، نهاد تنظیمنامهرعایت قوانین و مقررات و آیین

 Insuranceبیمه نماید )های مالی، و تعلیق و فسخ مجوز فعالیت داللیمشمول جرایم و مجازات

Brokers Regulations, 2017 رسمی( داللی) کارگزاری نامهآیین 42ماده (. مطابق 
. استنامه مرکزی مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزار بیمه از مقررات این آیینبیمه مستقیم،بیمه

که در  شدالذکر مانع از این نخواهد رسیدگی به تخلفات کارگزار بیمه در مرجع فوق ،درهرحال
های عمومی تخلفات کارگزار بیمه طبق قوانین جزائی و یا مدنی مورد رسیدگی و تعقیب دادگاه

تواند متناسب با نوع، تکرار، بیمه مرکزی میدارد قانون مذکور نیز بیان می 43ماده  قرار گیرد.
 مناسب از تذکر کتبی تا لغو پروانه کارگزاری را صادر نماید.شدت تخلف، تصمیمات  تعدد و

 بندی جمع

بیمه و وظایف وی، منافع وجود دالل در بخش در این مقاله ضمن شناخت و بررسی دالل
بیمه ممکن است موجبات متضرر شدن نظارت بر فعالیت دالالنبیمه نیز مطرح گردید. فقدان

ها و مقررات متناسبی برای جهت نیاز است که سیاستهمینا فراهم آورد، بهگذاران ربیمه
االجرا گردد. در همین راستا، ابعاد و وجوه های داللی در بخش بیمه تهیه و تنظیم و الزمفعالیت

 -2مجوز،  اخذ -1گانه های یازدهبیمه در جلوههای داللیمقررات در فعالیتگوناگون تنظیم
 تخصص کفایت -5مالی،  توانایی و کفایت -4منافع، تعارض مدیریت -3العات، اط سازیشفاف

 -8گذاران، بیمه دعاوی به رسیدگی -7وکارها، کسب سایر در فعالیتعدم -6، و دانش مرتبط
گذاران، افشای اطالعات بیمهعدم -9مقررات، نهاد تنظیم به عملکردی و مالی گزارشات ارائه
مجازات، بیان گردیده و برای هر یک وضع و تنبیهیاقدامات -11نیت، و حسن اصل رعایت -10

بیمه سایر کشورها نیز ذکر گردید. هایی از بخشبیمه، نمونهمقررات داللیاز ابعاد و وجوه تنظیم
بیمه در های دالالنه و قوانین و مقررات ناظر بر فعالیتمقررات بیمراستا نهاد تنظیمدر همین
وجوه بیمه در کشور با عنایت بهمقررات به امور داللیرفی گردیده و نگاه نهاد تنظیمکشور مع

کلیه وجوه و  سازد که لزوماًخاطر نشان میبیمه مطالعه گردید. مقررات داللیشده تنظیممطرح
بیمه هر کشوری بیمه یک کشور متجلی نشده و صنعتبیمه در بخشمقررات داللیابعاد تنظیم
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مقررات را بیمه و بانکی خود تعدادی از این امور تنظیمبه خصوصیات و ساختار بخشباتوجه
بینی نشده است. منافع در قوانین ایران پیشمدیریت تعارضبعد مثال، عنواندهد. بهمدنظر قرار می

توان استنباط نمود که فرضیه اولیه این تحقیق در خصوص گرفته میبه مطالعات صورتباتوجه
بیمه از پشتوانه منطقی محکم و مناسبی برخوردار است. ورود حقوق عمومی به حوزه داللیلزوم 

اند با تدوین گذاران تالش کردهسبب است که این فرضیه، نمود بیرونی یافته و سیاستهمینبه
مقررات بیمه و امور مالی، چارچوب تنظیمی و وضع مقررات متناسب از طریق نهادهای تنظیم

 بیمه ترسیم نمایند.اللیی امور دمشخصی برا
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