دستورالعملهايمبارزهباپولشويي

دستورالعمل شناسايي متقاضيان خدمات بيمهاي
دستورالعمل نحوه شناسايي عمليات بيمه اي مشكوك و مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات بيمه
دستورالعمل مبارزه با پولشويي در عمليات بيمهاي اتكايي خارجي و معامالت برون مرزي
دستورالعمل مبارزه با پولشويي در حوزة ارائه خدمات بيمه الكترونيكي
دستورالعمل ساختار و وظايف واحد مبارزه با پولشويي در صنعت بيمه

دستورالعمل شناسايي متقاضيان خدمات بيمهاي
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تأمين مالي تروريسم و همچنين فراهم آوردن تمهيدات الزم براي اجراي بند الف از ماده  ۷قانون مبارزه با پولشويي
(مصوب دوم بهمن ماه ۶۸۳۱مجلس شوراي اسالمي) و فصل دوم آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره /۶۳۶۱۸۱ت ۱۸۶۳۴ك
مورخ ۶۱/۱/۶۸۳۳وزيران عضو کارگروه تصويب آيين نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي« ،دستورالعمل شناسايي متقاضيان خدمات بيمهاي » به شرح ذيل
ابالغ ميشود:
ماده  )۶اصطالحات و عبارات به کار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير تعريف ميشوند:
 -۶-۶قانون :قانون مبارزه با پولشويي – مصوب  ۴/۶۶/۶۸۳۱مجلس شوراي اسالمي.
 -۴-۶آئيننامه :آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب  ۶۱/۱۱/۶۸۳۳و اصالحات بعدي آن.
 -۸-۶شورا :شوراي عالي مبارزه با پولشويي موضوع ماده  ۱قانون.
 -۱-۶دبيرخانه :دبيرخانه شورايعالي مبارزه با پولشويي موضوع تبصره  ۶ماده  ۱قانون.
 -۵-۶واحد اطالعات مالي :واحدي ملي ،متمرکز و مستقل که مسئوليت دريافت ،تجزيه و تحليل و ارجاع گزارشهاي عمليات مشكوك به مراجع ذيربط را به
عهده دارد؛ به شرح مذکور در ماده  ۸۳آييننامه.
 -۱-۶واحد مبارزه با پولشويي :واحدي است مستقر در شرکت که به عنوان متولي مبارزه با پولشويي ،عهدهدار تكاليف مقرر در مواد  ۶۳و  ۶۱آييننامه ميباشد.
 -۷-۶بيمه مرکزي :بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران.
 -۳-۶مؤسسه بيمه :هر يك از مؤسسات بيمه مستقيم يا اتكايي که داراي مجوز فعاليت از بيمه مرکزي مي باشند.
 -۱-۶شرکت :بيمه مرکزي و هر يك از مؤسسات بيمه موضوع بند .۳-۶
 -۶۱-۶بيمهنامه يا قرارداد بيمه :سندي کتبي مشتمل بر مشخصات و تعهدات بيمهگر و بيمهگذار و شرايط عقد بيمه.
 -۶۶-۶بيمهگذار :شخص حقيقي يا حقوقي است که مشخصات وي در بيمهنامه يا قرارداد بيمه ذکر گرديده و متعهد پرداخت حق بيمه است.
 -۶۴-۶حقبيمه :وجهي که بيمهگذار بابت تعهدات بيمهگر به وي ميپردازد.
 -۶۸-۶الحاقيه :سندي که هر گونه تغيير در بيمه نامه يا قرارداد بيمه از طريق آن صورت مي گيرد و جزء الينفك بيمه نامه محسوب ميشود.
 -۶۱-۶خدمات بيمهاي :شامل عرضه بيمه مستقيم و اتكايي ،خدمات واسطهگري بيمه و خدمات ارزيابي خسارت بيمهاي.
 -۶۵-۶عرضه کننده خدمات بيمهاي :شامل بيمه مرکزي ،موسسات بيمه مستقيم و اتكايي ،نمايندگان بيمه ،دالالن رسمي بيمه و ارزيابان خسارت بيمهاي.
 -۶۱-۶متقاضي خدمات بيمهاي :هر شخص حقيقي يا حقوقي يا نماينده قانوني ايشان که براي استفاده از خدمات بيمهاي ،به عرضهکننده خدمات بيمهاي مراجعه
ميکند.
 -۶۷-۶فرم پيشنهاد بيمهنامه :فرم تقاضاي خريد خدمات بيمه اي که توسط متقاضي خدمات بيمه اي تكميل شده و در اختيار عرضه کننده خدمات بيمه اي قرار مي
گيرد.
 -۶۳-۶صندوق پست الكترونيك :صندوق پست مبتني بر فضاي مجازي است که شرکت پست جمهوري اسالمي ايران به تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي
براساس شماره ملي و شناسه ملي اعطا مينمايد.
 -۶۱-۶شناسه اختصاصي :شناسه منحصر به فردي است که هر شخص فقط يكبار جهت استفاده از خدمات بيمهاي بايد اخذ نمايد .مسئوليت صدور اين شناسه با
شرکت ميباشد.
 -۴۱-۶خدمات پايه :خدماتي که طبق مقررات ،پيش نياز و الزمه ارايه ساير خدمات در شرکت ميباشد .اخذ شناسه اختصاصي از خدمات پايه محسوب ميشوند.
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 -۴۶-۶شناسايي :تطبيق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط متقاضي خدمات بيمه اي با مدارك شناسايي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وکيل وي عالوه بر
ثبت مشخصات وکيل يا نماينده ،ثبت مشخصات اصيل در فرمهاي مربوط به متقاضي خدمات بيمهاي به هنگام ارائه خدمات.
 -۶-۴۶-۶شناسايي اوليه :تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط متقاضي خدمات بيمه اي با مدارك شناسايي و در صورت اقدام توسط وکيل يا نماينده قانوني،
عالوه بر ثبت مشخصات وکيل يا نماينده قانوني ،ثبت مشخصات اصيل.
 -۴-۴۶-۶شناسايي کامل :شناسايي دقيق متقاضي خدمات بيمهاي به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذکور در اين دستورالعمل.
 -۴۴-۶سقف مقرر :به شرح مندرج در بند ز ماده  ۶آيين نامه؛
 -۴۸-۶شناسه ملي اشخاص حقوقي :شماره منحصر به فردي که بر اساس تصويبنامه شماره /۶۱۶۱۱ت۸۱۴۷۶ه مورخ  ۴۱/۶/۶۸۳۳هيات محترم وزيران به تمامي
اشخاص حقوقي اختصاص مييابد.
 -۴۱-۶شماره فراگير اشخاص خارجي :شماره منحصر به فردي که مطابق تصويبنامه شماره /۶۱۶۷۸ت۱۱۴۱۱ه مورخ  ۴۱/۶/۶۸۳۳هيات محترم وزيران به تمامي
اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسالمي ايران توسط پايگاه ملي اطالعات اتباع خارجي اختصاص مييابد.
 -۴۵-۶اقامتگاه قانوني شخص حقوقي :ب ه اقامتگاه قانوني ثبت شده در پايگاه شناسه ملي اشخاص حقوقي مستقر در سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اطالق
ميشود.
 -۴۱-۶ساها (سامانه احراز هويت اشخاص) :سامانهاي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي است که از طريق ارتباط با پايگاههاي ذيربط (از قبيل سازمان ثبت
احوال کشور ،سازمان ثبت اسناد و امالك کشور ،شرکت پست ،سازمان امور مالياتي) پاسخ به استعالم شرکت ها در مورد احراز هويت اشخاص مختلف و نشاني
آن ها را تسهيل مينمايد.
ماده  )۴ارايه هرگونه خدمات بيمهاي منوط به دارا بودن شناسه اختصاصي ميباشد .هر متقاضي خدمات بيمهاي بايد تنها داراي يك شناسه اختصاصي منحصر به
فرد در هر موسسه باشد.
تبصره :شناسه اختصاصي مي تواند يكي از شماره هاي يكتا (شماره ملي ،شناسه ملي و شماره فراگير اشخاص خارجي) باشد.
ماده  )۸قبل از ارايه هرگونه خدمات پايه الزم است نسبت به شناسايي کامل متقاضي خدمات بيمهاي اقدام شود.
ماده  )۱شناسايي متقاضي خدمات بيمه اي بر حسب نوع خدمات مورد تقاضاي وي به دو نوع شناسايي اوليه و شناسايي کامل تقسيم ميشود.
- ۱-۴شناسائي اوليه شخص حقيقي:
شرکت موظف است هنگام ارايه تمامي خدمات به متقاضي خدمات بيمهاي نسبت به شناسايي اوليه وي – به شـرح مندرج در اين دستورالعمل  -اقدام نـموده و
اطلـاعات آن را در سيستمهاي اطالعاتي ثبت نمايد .اطالعات مورد نياز شامل نام و نام خانوادگي ،شماره ملي ،تاريخ تولد ،نام پدر ،نشاني کامل ،کدپستي محل
سكونت ،شماره تلفن و صندوق پست الكترونيك ميباشد .شرکت موظف است پس از اخذ اطالعات فوق از متقاضي خدمات بيمهاي آنها را با مندرجات اصل
کارت ملي وي تطبيق نمايد.
تبصره :مدارك شناسائي اشخاص حقيقي خارجي عبارتند از:
 .۶گذرنامهاي که تاريخ انقضاء آن تمام نشده باشد و داراي اجازه اقامت معتبر باشد،
 .۴دفترچه پناهندگي معتبر صادره نيروي انتظامي،
 .۸کارت هويت معتبر و کارت خروجي مدت دار (آمايش) معتبر صادره وزارت کشور
- ۲-۴شناسائي اوليه شخص حقوقي:
شناسائي اوليه شخص حقوقي براساس شناسة ملي و کدپستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي (مذکور در آئين نامه الزام استفاده از شناسة ملي اشخاص حقوقـي) و
تطبيق آن با مدارك معتبر صـورت ميگيرد.
تبصره :الزم است شخص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي متقاضي خدمات غيرپايه نيز مطابق مقررات بند  -۶-۱مورد شناسائي اوليه قرار گيرد.
- ۳-۴شناسائي كامل شخص حقيقي:
شرکت موظف است هنگام ا رايه خدمات پايه به اشخاص حقيقي؛ عالوه بر شناسايي اوليه؛ نسبت به شناسايي کامل وي ظرف  ۶۵روز کاري اقدام نمايد .شناسايي
کامل شخص حقيقي از طريق دريافت اطالعات مندرج در کارت ملي و استعالم صحت آن از طريق ساها صورت مي پذيرد.
- ۴-۴شناسائي كامل شخص حقوقي:
هنگام ارايه خدمات پايه به اشخاص حقوقي ،شرکت موظف است عالوه بر شناسايي اوليه ،نسبت به شناسائي کامل وي اقدام نمايد .شناسايي کامل شخص حقوقي
از طريق دريافت اطالعات و مدارك الزم و استعالم صحت آن از طريق ساها صورت مي پذيرد.
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تبصره :الزم است شخص حقيقي معرفي شده ا ز سوي شخص حقوقي متقاضي خدمات پايه نيز مطابق مقررات بند  -۸-۱مورد شناسائي کامل قرار گيرد.
ماده )۵در صورت کشف مغايرت پس از استعالم ،الزم است ضمن اطالع رساني از روشهاي مقتضي به مشتري از وي درخواست شود تا نسبت به رفع مغايرت
اقدام نمايد .در صورت عدم اصالح مشخصات ظرف دو ماه  ،ضمن توقف ارائه خدمت مراتب به واحد اطالعات مالي گزارش شود.
ماده  )۱در صورتي که حق بيمه پرداختي توسط متقاضي خدمات بيمهاي در يك قرارداد بيمه اي بيشتر از سقف مقرر باشد ،شرکت موظف است نسبت به تعيين
سطح فعاليت متقاضي خدمات بيمه اقدام نمايد .الزم است برآورد سطح فعاليت مورد انتظار وي مطابق دستورالعمل جداگانهاي که توسط دبيرخانه ارائه خواهد
شد ،تنظيم شود بگونه اي که امكان شناسايي و گزارش عملياتي که با سطح فعاليت تعيين شده مغايرت دارد ،فراهم گردد.
تبصره :۶سازمانهاي دولتي و اشخاص حقوقي که بيش از  ۵۱درصد سهام آنها متعلق به دولت است از تعيين سطح فعاليت معاف هستند.
تبصره  :۴در صورت مخدوش بودن و يا وجود ابهام در خصوص اصالت مدارك شناسايي ارايه شده توسط متقاضي خدمات بيمه اي ،متصـديان شناسايي در
شرکت موظـف هستند با تحقـيق از ساير پايگاههاي ذيربط ،اخذ مدارك معتبر – طبق مقررات اين دستورالعمل -و يا استعالم از مراجع ذيربط ،نسبت به رفع

ابهام و شناسايي متقاضي خدمات بيمه اي اقدام نمايند .در صورت عدم ابهام ،الزم است موضوع به واحد اطالعات مالي گزارش شود.
تبصره  :۸در صورت اطمينان از جعلي يا غير واقعي بودن مشخصات ،شرکت موظف است عالوه بر جلوگيري از ادامه خدمات ،مراتب را بالفاصله در همان روز
کاري به واحد اطالعات مالي گزارش دهد.
تبصره :۱در صورت عدم ارائه اطالعات و مدارك ،پائينترين سطح فعاليت در نظر گرفته ميشود .در صورتيكه حق بيمه پرداختي با سطح فعاليت اظهار شده
توسط مشتري تناسب نداشته باشد ،به عنوان گزارش معامله مشكوك به واحد اطالعات مالي گزارش ميشود.
ماده )۷در موارد زير بايد تعيين سطح فعاليت مشتري مجدداً صورت پذيرد:
 .۶در صورتيكه ظن به انجام عمليات پولشوئي توسط مشتري وجود دارد.
 .۴در صورتيكه حق بيمه پرداختي يا نوع بيمه با سطح فعاليت مشتري مطابقت نداشته باشد.
 .۸در صورتيكه تغيير عمدهاي در خصوص نوع فعاليت و با ترکيب مالكيت اشخاص حقوقي رخ دهد.
 .۱در صورت گذشتن  ۸سال از تعيين سطح قبلي
 .۵در صورت درخواست واحد اطالعات مالي
ماده )۳شرکت بايد اطالعات اخذ شده از متقاضي خدمات بيمهاي را با مندرجات مدارك شناسايي معتبر تطبيق داده و از صحت آن اطمينان حاصل نمايند.
الف) تنها مدرك شناسايي معتبر براي اشخاص حقيقي کارت ملي است.
ب) مدارك شناسايي معتبر براي اشخاص حقوقي عبارتند از:
 .۶گواهي نامه ثبت شرکت؛
 .۴اظهارنامه ثبت شرکت؛
 .۸شرکت نامه؛
 .۱اساسنامه؛
 .۵روزنامه رسمي.
ماده  )۱چنانچه متقاضي خدمات بيمه اي مدارك شناسايي مذکور در ماده  ۳اين دستورالعمل را ارائه ننمايد ،شرکت بايد از ارائه خدمت به وي خودداري و مراتـب
را به واحد مبارزه با پولشوئي گزارش نمايد.
ماده  )۶۱در صورتي که شرکت مشخصات درج شده مشتريان ثبت شده در سيستمهاي اطالعاتي خود را درگذشته ،با پايگاههاي ذيربط (از طريق ارتبـاط مسـتقيم
با پايگاههاي ذيربط و يا از طريق ارتباط غيرمستقيم به واسطه ساها) تطبيق نـداده باشـند ،الزم اسـت قبـل از تمديـد قـرارداد ،شناسـائي کامـل مشـتريان مطـابق ايـن
دستورالعمل صورت پذيرد.
ماده )۶۶ارايه خدمات پايه به صورت الكترونيكي و بدون شناسايي کامل متقاضي خدمات بيمهاي و انجام هر گونه عمليات بيمهاي الكترونيكي غير قابل رديابي يا
بي نام ممنوع است
ماده  )۶۴شرکت بايد هنگام ارايه خدمات پايه به متقاضي خدمات بيمهاي ،آنها را متعهد نمايند که اطالعات مورد درخواست شرکت را که در اين دستورالعمل
مشخص شده است ارايه کرده ،مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي را رعايت نمايند .تعهد فوق بايد به طور صريح و دقيق ،براي متقاضي خدمات بيمهاي بيان
شود .در صورت عدم پذيرش اين تعهد از سوي وي و يا عدم رعايت آن توسط وي ،الزم است ارايه خدمات متوقف شود.
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ماده  )۶۸الزم است هنگام شناسايي اشخاص حقيقي يا حقوقي و در چارچوب ضوابط اين دستورالعمل؛ نشاني دقيق و کدپستي محل سكونت و يا اقامتگاه قانوني
(در مورد شخص حقوقي) ،شماره تلفن و يا دورنگار و صندوق پست الكترونيك وي اخذ شود.
تبصره :۶کدپستي و نشاني پستي و صندوق پست الكترونيك که به شيوه فوق مستندسازي شده و در پرونده متقاضي و سيستمهاي اطالعاتي نگهداري ميشود،
مبناي مكاتبات و ارتباطات عرضه کننده خدمات بيمه اي با متقاضي خواهد بود .عرضه کننده خدمات بيمه اي بايد در قرارداد با متقاضي ،تاکيد نمايد که وي
موظف است هرگونه تغيير در موارد فوق را به شرکت اطالع دهد.
تبصره  :۴در صورت وجود هرگونه تناقض بين کد پستي مندرج در کارت ملي با کد پستي ارائه شده ،متقاضي موظف است نسبت به رفع تناقض به نحو مقتضي
اقدام نمايد.
ماده  )۶۸مؤسسه بيمه موظف است جهت کنترل سقف سرمايه بيمه نامه هاي عمر ،نسبت به راه اندازي بانك اطالعاتي بيمه هاي عمر اقدام و اطالعات مورد نياز
بيمه مرکزي را در اختيار آن قرار دهد .بيمه مرکزي موظف است به تشخيص خود بخشي از اين اطالعات را در اختيار ساير مؤسسات بيمه قرار دهد.
ماده  )۶۱عرضهکننده خدمات بيمهاي موظف است در تمامي فرمها ،نرمافزارها و سيستمهاي اطالعاتي مورد استفاده ،محل مناسبي براي درج شماره ملي ،شناسه
ملي ،کد پستي و شماره فراگير اتباع خارجي پيش بيني نمايد و اين مشخصات را به طور کامل و دقيق دريافت و در فرم ها و نرم افزارهاي مربوط درج نمايد به
نحوي که امكان جستجو بر اساس شمارههاي مذکور در نرمافزارها فراهم شود.
ماده  )۶۵عرضه کننده خدمات بيمه اي موظف است در موارد زير اطالعات مربوط به شناسايي متقاضي خدمات بيمهاي را بروزرساني نمايد:
الف) در زماني که بر اساس شواهد و قرائن احتمال آن وجود داشته باشد که وضعيت متقاضي خدمات بيمهاي تغييرات عمدهاي پيدا نموده است.
ب) در صورتي که عرضهکننده خدمات بيمهاي بر اساس شواهد و قرائن احتمال دهد متقاضي خدمات بيمهاي در جريان عمليات پولشويي قرار گرفته است.
ج) در مواقعي که به هر دليل در مورد صحت اطالعات قبلي به دست آمده ،ابهام ايجاد شود.
ماده  )۶۱ارايه خدمات پايه به اشخاص حقيقي ايراني فاقد شماره ملي ممنوع است.
ماده  )۶۷در صورتي که شرکت نسبت به ذي نفع واقعي عمليات متقاضيان مظنون شود بايد مشخصات متقاضي مذکور و ذينفع احتمالي را به عنوان عمليات
مشكوك به پولشويي به واحد اطالعات مالي گزارش دهد.
ماده  )۶۳بيمه مرکزي بايد بانك اطالعات مربوط به شناسائي کامل و تعيين سطح فعاليت متقاضيان خدمات بيمه را ايجاد نموده و ترتيبي اتخاذ کند که اطالعات
مزبور در اين بانك گردآوري ،پردازش و به روز رساني شده و به طور ماهانه بر اساس شيوه ارسالي که واحد اطالعات مالي مشخص ميسازد ،در اختيار واحد
اطالعات مالي قرار گيرد.
تبصره :اطـالعات ياد شـده بر اساس مقتضيات اعالم شده از سوي واحد اطـالعات مالي تكميل ميگردد.
ماده  )۶۱شرکت بايد برنامه هاي آموزشي مستمري را در مورد چگونگي شناسايي متقاضيان خدمات بيمهاي براي کارکنان خود تدارك بينند .اين برنامة آموزشي
که حداقل شامل موارد زير است ،بايد به گونه اي طراحي شود که کارکنان به شناخت کافي و منطقي نسبت به ضرورت ،اهميت و نحوة اجراي سياستها و
رويههاي شناسايي اشخاص دست يابند:
الف) سياستهاي مربوط به پذيرش متقاضيان خدمات بيمهاي جديد و اسناد اطالعات مورد نياز؛
ب) نحوة جمعآوري اطالعات مربوط به سابقة آنها؛
ج) نحوة اعمال سياستهاي مربوط به شناسايي کامل آنها؛
د) نحوة بازبيني اسناد و مدارك و بروزرساني آن؛
ه) نحوه اقدام موثر در صورت بروز مغايرت در اطالعات و مدارك آنها.
ماده  )۴۱عرضه کننده خدمات بيمه اي موظف است آن دسته از اسناد و مدارکي که شورا مشخص مي سازد صرفا از طريق پست به نشاني پستي متقاضي ارسال
نمايد.
تبصره :در مورد محل سكونت اشخاص حقيقي ،کد پستي مندرج در کارت ملي و در مورد اقامتگاه قانوني اشخاص حقوقي ،کد پستي مندرج در سامانههاي
ذيربط مبناي ارسال نامه به متقاضي خدمات بيمهاي قرار مي گيرد.
ماده  )۴۶زمان اجراي اين دستورالعمل يك ماه پس از ابالغ آن از سوي شورا به بيمه مرکزي مي باشد .در مدت مذکور شرکت موظف است ضمن اطالع رساني
به متقاضيان خدمات بيمهاي ،امكانات و تسهيالت الزم براي اجراي اين دستورالعمل را به گونه اي فراهم نمايند که اجراي آن ،حتي االمكان موجب اخالل در امور
مشتريان نشود .بيمه مرکزي موظف است حداکثر يك هفته پس از ابالغ آن توسط شورا به موسسات بيمه ابالغ نمايد.
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اين دستورالعمل در  ۴۶ماده و  ۶۶تبصره در دوازدهمين جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشوئي مورخ  ۶۴/۶۱/۶۸۱۱به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ،
الزماالجراست.
دستورالعمل نحوه شناسايي عمليات بيمه اي مشكوك و مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات بيمه
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تأمين مالي تروريسم و همچنين فراهم آوردن تمهيدات الزم براي اجراي مواد قانون و آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با
پولشويي موضوع تصويب نامه شماره /۶۳۶۱۸۱ت  ۱۸۶۳۴ك مورخ  ۶۱/۱/۶۸۳۳وزيران عضو کارگروه تصويب آيين نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي،
« دستورالعمل نحوه شناسايي عمليات بيمه اي مشكوك و مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات بيمه » به شرح ذيل ابالغ ميشود:
ماده  )۶اصطالحات و عبارات به کار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير تعريف ميشوند:
 -۶-۶قانون :قانون مبارزه با پولشويي – مصوب  ۴/۶۶/۶۸۳۱مجلس شوراي اسالمي.
 -۴-۶آئيننامه :آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب  ۶۱/۱۱/۶۸۳۳و اصالحات بعدي آن.
 -۸-۶شورا :شوراي عالي مبارزه با پولشويي موضوع ماده  ۱قانون.
 -۱-۶دبيرخانه :دبيرخانه شورايعالي مبارزه با پولشويي موضوع تبصره  ۶ماده  ۱قانون.
 -۵-۶واحد اطالعات مالي :واحدي ملي ،متمرکز و مستقل که مسئوليت دريافت ،تجزيه و تحليل و ارجاع گزارشهاي عمليات مشكوك به مراجع ذيربط را به
عهده دارد؛ به شرح مذکور در ماده  ۸۳آييننامه.
 -۱-۶واحد مبارزه با پولشويي :واحدي است مستقر در شرکت که به عنوان متولي مبارزه با پولشويي ،عهدهدار تكاليف مقرر در مواد  ۶۳و  ۶۱آييننامه ميباشد.
 -۷-۶بيمه مرکزي :بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران.
 -۳-۶مؤسسه بيمه :هر يك از مؤسسات بيمه مستقيم يا اتكايي که داراي مجوز فعاليت از بيمه مرکزي مي باشند.
 -۱-۶شرکت :بيمه مرکزي و هر يك از مؤسسات بيمه موضوع بند .۳-۶
 -۶۱-۶بيمهنامه يا قرارداد بيمه :سندي کتبي مشتمل بر مشخصات و تعهدات بيمهگر و بيمهگذار و شرايط عقد بيمه.
 -۶۶-۶بيمهگذار :شخص حقيقي يا حقوقي است که مشخصات وي در بيمهنامه يا قرارداد بيمه ذکر گرديده و متعهد پرداخت حق بيمه است.
 -۶۴-۶الحاقيه :سندي که هر گونه تغيير در بيمه نامه يا قرارداد بيمه از طريق آن صورت مي گيرد و جزء الينفك بيمه نامه محسوب ميشود.
 -۶۸-۶خدمات بيمهاي :شامل عرضه بيمه مستقيم و اتكايي ،خدمات واسطهگري بيمه و خدمات ارزيابي خسارت بيمهاي.
 -۶۱-۶عرضه کننده خدمات بيمهاي :شامل بيمه مرکزي ،موسسات بيمه مستقيم و اتكايي ،نمايندگان بيمه ،دالالن رسمي بيمه و ارزيابان خسارت بيمهاي.
 -۶۵-۶متقاضي خدمات بيمهاي :هر شخص حقيقي يا حقوقي يا نماينده قانوني ايشان که براي استفاده از خدمات بيمهاي ،به عرضهکننده خدمات بيمهاي مراجعه
ميکند.
 -۶۱-۶شناسايي :تطبيق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط متقاضي خدمات بيمه اي با مدارك شناسايي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وکيل وي عالوه بر
ثبت مشخصات وکيل يا نماينده ،ثبت مشخصات اصيل در فرمهاي مربوط به متقاضي خدمات بيمهاي به هنگام ارائه خدمات.
 -۶۷-۶ساها (سامانه احراز هويت اشخاص) :سامانه اي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي است که از طريق ارتباط با پايگاههاي ذيربط ( از قبيل سازمان
ثبت احوال کشور ،سازمان ثبت اسناد و امالك کشور ،شرکت پست ،سازمان امور مالياتي) پاسخ به استعالم شرکتها در مورد احراز هويت اشخاص مختلف و
نشاني آن ها را تسهيل مينمايد.
 -۶۳-۶معامالت و عمليات بيمهاي مشكوك :معامالت و عملياتي که عرضهکنندگان خدمات بيمه اي با در اختيار داشتن اطالعات و با قرائن و شواهد منطقي ظن
پيدا ميکنند که اين عمليات به منظور پولشويي انجام ميشود.
تبصره :منظور از قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي که يك انسان متعارف را وادار به تحقيق در خصوص منشاء مال و انگيزه انجام معامله
بيمهاي مينمايد.
 -۶۱-۶سامانه جمعآوري معامالت مشكوك :سامانهاي است مستقر در واحد اطالعات مالي که به منظور جمعآوري گزارشهاي معامالت مشكوك به پولشويي و
تامين مالي تروريسم و اطالعات مربوط به آنها از سازمانهاي مشمول قانون ،طراحي و راه اندازي شده است.
 -۴۱-۶اشخاص مظنون :کليه اشخاص حقيقي و حقوقي که اسامي و مشخصات آنها به جهت ظن به ارتباط با فعاليت هاي پولشويي از سوي واحد اطالعات مالي
تعيين و از طريق آن به شرکت اعالم ميشود.
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ماده  )۴دريافت و پرداخت هر گونه وجه توسط عرضه کنندگان خدمات بيمه اي بابت ارائه خدمات صرفاً از طريق سيستم بانكي مجاز است.
ماده )۸تمامي کارکنان ،نمايندگان ،دالالن و عرضه کنندگان خدمات بيمه اي موظفند درصورت مشاهده معامالت و عمليات بيمهاي مشكوك ،به استناد ماده ۴۵
آيين نامه بدون اطالع متقاضي خدمات بيمه اي ،بالفاصله مراتب را به مسئول مبارزه با پولشويي در شرکت به نحو مقتضي منعكس نمايند .واحد مبارزه با پولشويي
موظف است د ر همان روز کاري نسبت به ارسال کليه گزارشهاي واصله از طريق سامانه جمع آوري گزارش عمليات مشكوك به واحد اطالعات مالي اقدام نمايد.
در هر مرحله ارسال گزارشات ،بايد محرمانه بودن رعايت شود.
تبصره :۶فهرست معامالت و عمليات مشكوك از سوي واحد اطالعات مالي به واحد مبارزه با پولشوئي ابالغ ميشود.
تبصره :۴مالك تشخيص معامالت و عمليات مشكوك ،ظن مبتني بر قرائن و شواهد منطقي کارکنان شرکت ميباشد و معيارهاي ارائه شده در فهرست پيوست
صرفاً بخشي از اين معيارها را در بر ميگيرد.
ماده  )۱ارسال گزارش عمليات مشكوك و نيز ساير گزارش هايي که شرکت موظف به ارسال آن به واحد اطالعات مالي است ،بيانگر هيچ گونه اتهامي به افراد
نبوده و اعالم آن به مرجع مذکور ،افشاي اسرار شخصي محسوب نميگردد و در نتيجه هيچ اتهامي از اين بابت متوجه گزارشدهندگان نخواهد بود.
ماده  )۵شرکت موظف است در چارچوب مقررات مربوط ،رويههاي قابل اتكايي را جهت اقدامات مرتبط با کشف عمليات مشكوك و گزارشدهي آن ،تدوين
نمايد.
تبصره :اطمينان از حسن اجراي رويههاي کشف موارد مشكوك و همچنين بررسي ،ارزيابي و در صورت نياز بازبيني فرآيندهاي شناسايي و کشف موارد مشكوك
به عهده واحد مبارزه با پولشويي شرکت ميباشد.
ماده  )۱واحد مبارزه با پولشويي شرکت موظف است عالوه بر ارسال گزارش عمليات مشكوك به واحد اطالعات مالي (گزارش هاي معمول) ،با استفاده از
روشهايي مانند تطبيق اطالعات با يكديگر نسبت به کشف عمليا ت مشكوك اقدام و مراتب را به واحد اطالعات مالي گزارش نمايند.
ماده  )۷بيمه مرکزي موظف است عالوه بر گزارشهاي موضوع ماده  ۸با به کارگيري ابزارهاي سيستمي نسبت به کشف عمليات مشكوك از طريق پردازش
اطالعات موجود اقدام نمايد و مراتب را به اطالع واحد اطالعات مالي برساند.
ماده  )۳افشاي مفاد گزارش معامالت و عمليات مشكوك به پولشويي  ،تحت هر عنوان به غير از مراجع ذيصالح ممنوع است و با متخلفان برابر قانون رفتار
خواهد شد.
ماده  )۱در جهت اجراي صحيح مفاد اين دستورالعمل ،شرکت ملزم است دسترسي الزم به پرونده متقاضي خدمات بيمهاي ،سوابق عمليات بيمهاي و مالي آنان را
براي واحد مبارزه با پولشوئي فراهم نمايد.
ماده  )۶۱مسئول واحد مبارزه با پولشويي موظف است پس از دريافت شناسه کاربري سامانه جمع آوري گزارش عمليات مشكوك  ،نسبت به حفاظت از آن دقت
الزم را داشته باشد .بديهي است با توجه به محرمانه بودن اطالعات اين سامانه ،در صورت افشا و هرگونه استفاده غير مجاز با متخلف برابر قانون رفتار ميشود.
ماده  )۶۶واحد مبارزه با پولشوئي در خصوص معامالت و عمليات مشكوك وظايف و مسئوليتهايي بر عهده دارد که شامل موارد زير ميباشد:
الف -آموزش کارکنان ؛
ب -اطمينان از حسن اجراي رويههاي کشف موارد مشكوك؛
ج -نظارت بر استقرار سيستمهاي کنترل داخلي و اجراي صحيح آن؛
د -بررسي ،ارزيابي و در صورت نياز بازبيني فرايندهاي شناسايي و اطمينان از قابل اتكاء بودن اين فرآيندها؛
ه -ارجاع معامالت و عمليات مشكوك به واحد اطالعات مالي؛
ماده )۶۴مسئول واحد مبارزه با پولشويي موظف است با بررسي روزانه سامانه جمع آوري گزارش عمليات مشكوك ،نسبت به پاسخگويي به استعالمات مندرج در
آن حداکثر تا  ۱روز کاري اقدام و اطالعات مورد نياز را در قالب تعيين شده و از طريق سامانه مذکور به واحد اطالعات مالي ارسال نمايد.
ماده )۶۸واحد مبارزه با پولشوئي موظف است عمليات اشخاص مظنون را زير نظر داشته ،هنگام ارايه خدمات به آنان دقت و نظارت بيشتري به عمل آورده،
عمليات بيمه اي و عملكرد مالي آنان را به طور مداوم زير نظر داشته و بر حسب نظر واحد اطالعات مالي در خصوص آنها اقدام نمايند و مراتب را ظرف همان
روز کاري به آن واحد گزارش دهد.
ماده  )۶۱واحد مبارزه با پولشوئي موظف است اسامي و مشخصات اشخاص مظنون را محرمانه تلقي نموده ،آن ها را صرفاً در اختيار کارکنان ذي ربط خود قرار
دهد .در صورت افشا و هرگونه استفاده غير مجاز از اطالعات مذکور با متخلفين برابر قانون رفتار خواهد شد.
ماده  )۶۵شرکت موظف است بالفاصله پس از دريافت اسامي و مشخصات اشخاص مظنون ،نسبت به بروز رساني فهرست مربوط اقدام نمايد به نحوي که فهرست
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اشخاص مظنون به همراه آخرين اصالحات آن همواره در اختيار کارکنان ذي ربط قرار داشته باشد.
ماده  )۶۱شرکت موظف است نرم افزار ها و برنامه هاي مربوط به ارائه خدمات بيمه اي خود را به نحوي تنظيم نمايد که ارائه کليه خدمات به اشخاص مظنون
صرفاً در چارچوب دستورالعمل هاي واحد اطالعات مالي انجام پذيرد .همچنين نرم افزارهاي مربوط بايد به نحوي طراحي شود که قابليت تهيه و ارسال گزارش
هاي مورد نياز واحد اطالعات مالي را فراهم نمايد.
ماده  )۶۷واحد مبارزه با پولشويي موظف است هر سه ماه يك بار گزارش جامعي از کليه اقداماتي که در اجراي اين دستورالعمل انجام داده است به دبيرخانه
ارسال نمايد.
اين دستورالعمل در هفده ماده و چهار تبصره در دوازدهمين جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشوئي مورخ  ۶۴/۶۱/۶۸۱۱به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ ،الزم
االجراست.
دستورالعمل مبارزه با پولشويي در عمليات بيمهاي اتكايي خارجي و معامالت برون مرزي
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تأمين مالي تروريسم و همچنين فراهم آوردن تمهيدات الزم براي اجراي مواد  ۸۴ ،۸۶آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با
پولشويي موضوع تصويب نامه شماره /۶۳۶۱۸۱ت  ۱۸۶۳۴ك مورخ  ۶۱/۱/۶۸۳۳وزيران عضو کارگروه تصويب آيين نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي،
« دستورالعمل مبارزه با پولشويي در عمليات بيمهاي اتكايي خارجي و معامالت برون مرزي » به شرح ذيل ابالغ ميشود:
ماده  )۶اصطالحات و عبارات به کار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير تعريف ميشوند:
 -۶-۶قانون :قانون مبارزه با پولشويي – مصوب  ۴/۶۶/۶۸۳۱مجلس شوراي اسالمي.
 -۴-۶آئيننامه :آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب  ۶۱/۱۱/۶۸۳۳و اصالحات بعدي آن.
 -۸-۶شورا :شوراي عالي مبارزه با پولشويي موضوع ماده  ۱قانون.
 -۱-۶دبيرخانه :دبيرخانه شورايعالي مبارزه با پولشويي موضوع تبصره  ۶ماده  ۱قانون.
 -۵-۶واحد اطالعات مالي :واحدي ملي ،متمرکز و مستقل که مسئوليت دريافت ،تجزيه و تحليل و ارجاع گزارشهاي عمليات مشكوك به مراجع ذيربط را به
عهده دارد؛ به شرح مذکور در ماده  ۸۳آييننامه.
 -۱-۶واحد مبارزه با پولشويي :واحدي است مستقر در شرکت که به عنوان متولي مبارزه با پولشويي ،عهدهدار تكاليف مقرر در مواد  ۶۳و  ۶۱آييننامه ميباشد.
 -۷-۶بيمه مرکزي :بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران.
 -۳-۶مؤسسه بيمه :هر يك از مؤسسات بيمه مستقيم يا اتكايي که داراي مجوز فعاليت از بيمه مرکزي مي باشند.
 -۱-۶شرکت :بيمه مرکزي و هر يك از مؤسسات بيمه موضوع بند .۳-۶
 -۶۱-۶واحد برون مرزي :دفتر نمايندگي ،داللي رسمي بيمه و يا شعبه موسسه بيمه در خارج از کشور؛
 -۶۶-۶کشور مقصد :کشور محل استقرار واحد برون مرزي موسسه بيمه؛
-۶۴-۶عمليات اتكايي خارجي :هر گونه واگذاري ريسك به خارج و يا قبولي ريسك از موسسات بيمه خارجي توسط شرکتهاي بيمه ايراني
ماده  )۴شرکت در عمليات اتكايي خارجي و معامالت برون مرزي خود با کشورهاي خارجي ،موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد که قوانين و مقررات مبارزه با
پولشويي و دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مربوط ،به طور کامل رعايت گردد.
ماده  )۸شرکت موظف است در خصوص رعايت قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي در معامالت اتكايي خود ،به ترتيب زير اقدام نمايد:
 -۶-۸برنامه هاي آموزشي الزم را در زمينه مقررات مبارزه با پول شويي و شيوه اجراي وظايف محوله براي کارکنان بخش عمليات اتكايي خارجي و
معامالت برون مرزي خود با هماهنگي دبيرخانه طراحي و اجرا نمايد.

 -۴-۸در عمليات اتكايي خارجي و معامالت برون مرزي خود (اعم از واگذاري يا قبولي) با دالالن رسمي بيمه و بيمه گران اتكايي خارجي معتبر مستقر در
کشورهايي معامله نمايد که مقررات مبارزه با پولشويي مطابق استانداردهاي بين المللي در آن حاکم باشد.
 -۸-۸در معامالت خود با کشورها و مناطقي که از سوي دبيرخانه به عنوان مناطق پرخطر از نظر پولشويي اعالم مي گردد ،مراقبت الزم را بعمل آورد .در اين زمينه
الزم است گزارش معامالت مذکوربه اطالع واحد اطالعات مالي برسد.
 -۱-۸در عمليات اتكايي خارجي و معامالت برون مرزي با شرکتهاي بيمه خارجي ،نقل و انتقال پول صرفا از طريق بانكها و صرافي هاي داراي مجوز از بانك
مرکزي ج.ا.ايران با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
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ماده  )۱مؤسسه بيمه اي که داراي واحدهاي برون مرزي (اعم از نمايندگي ،شعبه يا ساير واحدهاي مشابه) مي باشد موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد که قوانين و
مقررات مبارزه با پولشويي و دستورالعمل هاي مربوط ،جهت اجرا به واحدهاي مذکور ابالغ و بر رعايت آن نظارت نمايد.
ماده  )۵مؤسسات بيمه موظفند در خصوص رعايت قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي در واحدهاي برون مرزي خود در کشورهاي مقصد ،به ترتيب زير

اقدام نمايند:

 -۶-۵برنامه هاي آموزشي الزم را در زمينه مقررات مبارزه با پولشويي و شيوه اجراي وظايف محوله براي کارکنان واحدهاي برون مرزي خود با هماهنگي
دبيرخانه طراحي و اجرا نمايند.
 -۴-۵شرکت در بازرسي هاي خود از واحدهاي برون مرزي موظف است رعايت مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي را مدنظر قرار دهد.
اين دستورالعمل در پنج ماده در دوازدهيمن جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشوئي مورخ  ۶۴/۶۱/۶۸۱۱به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ ،الزم االجراست.

دستورالعمل مبارزه با پولشويي در حوزة ارائه خدمات بيمه الكترونيكي
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تأمين مالي تروريسم و همچنين فراهم آوردن تمهيدات الزم براي اجراي آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي
موضوع تصويب نامه شماره /۶۳۶۱۸۱ت  ۱۸۶۳۴ك مورخ  ۶۱/۱/۶۸۳۳وزيران عضو کارگروه تصويب آيين نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي،
«دستورالعمل مبارزه با پولشويي در حوزة ارائه خدمات بيمه الكترونيكي» به شرح ذيل ابالغ ميشود:
ماده  )۶اصطالحات و عبارات به کار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير تعريف ميشوند:
 -۶-۶قانون :قانون مبارزه با پولشويي – مصوب  ۴/۶۶/۶۸۳۱مجلس شوراي اسالمي.
 -۴-۶آئيننامه :آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب  ۶۱/۱۱/۶۸۳۳و اصالحات بعدي آن.
 -۸-۶شورا :شوراي عالي مبارزه با پولشويي موضوع ماده  ۱قانون.
 -۱-۶دبيرخانه :دبيرخانه شورايعالي مبارزه با پولشويي موضوع تبصره  ۶ماده  ۱قانون.
 -۵-۶بيمه مرکزي :بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران.
 -۱-۶مؤسسه بيمه :هر يك از مؤسسات بيمه مستقيم يا اتكايي که داراي مجوز فعاليت از بيمه مرکزي مي باشند.
 -۷-۶شرکت :بيمه مرکزي و هر يك از مؤسسات بيمه موضوع بند .۱-۶
 -۳-۶واحد اطالعات مالي :واحدي ملي ،متمرکز و مستقل که مسئوليت دريافت ،تجزيه و تحليل و ارجاع گزارشهاي عمليات مشكوك به مراجع ذيربط را به
عهده دارد؛ به شرح مذکور در ماده  ۸۳آييننامه.
 -۱-۶واحد مبارزه با پولشويي :واحدي است مستقر در شرکت که به عنوان متولي مبارزه با پولشويي ،عهدهدار تكاليف مقرر در مواد  ۶۳و  ۶۱آييننامه ميباشد.
 -۶۱-۶بيمهنامه يا قرارداد بيمه :سندي کتبي مشتمل بر مشخصات و تعهدات بيمهگر و بيمهگذار و شرايط عقد بيمه.
 -۶۶-۶بيمهگذار :شخص حقيقي يا حقوقي است که مشخصات وي در بيمهنامه يا قرارداد بيمه ذکر گرديده و متعهد پرداخت حق بيمه است.
 -۶۴-۶الحاقيه :سندي که هر گونه تغيير در بيمه نامه يا قرارداد بيمه از طريق آن صورت مي گيرد و جزء الينفك بيمه نامه محسوب ميشود.
 -۶۸-۶خدمات بيمهاي :شامل عرضه بيمه مستقيم و اتكايي ،خدمات واسطهگري بيمه و خدمات ارزيابي خسارت بيمهاي.
 -۶۱-۶عرضه کننده خدمات بيمهاي :شامل بيمه مرکزي ،موسسات بيمه مستقيم و اتكايي ،نمايندگان بيمه ،دالالن رسمي بيمه و ارزيابان خسارت بيمهاي.
 -۶۵-۶متقاضي خدمات بيمهاي :هر شخص حقيقي يا حقوقي يا نماينده قانوني ايشان که براي استفاده از خدمات بيمهاي ،به عرضهکننده خدمات بيمهاي مراجعه
ميکند.
 -۶۱-۶شناسايي :تطبيق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط متقاضي خدمات بيمه اي با مدارك شناسايي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وکيل وي عالوه بر
ثبت مشخصات وکيل يا نماينده ،ثبت مشخصات اصيل در فرمهاي مربوط به متقاضي خدمات بيمهاي به هنگام ارائه خدمات.
 -۶-۶۱-۶شناسايي اوليه :تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط متقاضي خدمات بيمه اي با مدارك شناسايي و در صورت اقدام توسط وکيل يا نماينده قانوني،
عالوه بر ثبت مشخصات وکيل رسمي يا نماينده قانوني ،ثبت مشخصات اصيل.
 -۴-۶۱-۶شناسايي کامل :شناسايي دقيق متقاضي خدمات بيمهاي به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذکور در "دستورالعمل شناسائي متقاضيان خدمات بيمه
اي".
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 -۶۷-۶شناسه ملي اشخاص حقوقي :شماره منحصر به فردي که بر اساس تصويبنامه شماره /۶۱۶۱۱ت۸۱۴۷۶ه مورخ  ۴۱/۶/۶۸۳۳هيات محترم وزيران به تمامي
اشخاص حقوقي اختصاص مييابد.
 -۶۳-۶شماره فراگير اشخاص خارجي :شماره منحصر به فردي که مطابق تصويبنامه شماره /۶۱۶۷۸ت۱۱۴۱۱ه مورخ  ۴۱/۶/۶۸۳۳هيات محترم وزيران به تمامي
اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسالمي ايران توسط پايگاه ملي اطالعات اتباع خارجي اختصاص مييابد.
 -۶۱-۶ساها (سامانه احراز هويت اشخاص) :سامانه اي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي است که از طريق ارتباط با پايگاههاي ذيربط ( از قبيل سازمان
ثبت احوال کشور ،سازمان ثبت اسناد و امالك کشور ،شرکت پست ،سازمان امور مالياتي) پاسخ به استعالم شرکتها در مورد احراز هويت اشخاص مختلف و
نشاني آن ها را تسهيل مينمايد.
 -۴۱-۶معامالت و عمليات بيمهاي مشكوك :معامالت و عملياتي که عرضهکنندگان خدمات بيمه اي با در اختيار داشتن اطالعات و با قرائن و شواهد منطقي ظن
پيدا ميکنند که اين عمليات به منظور پولشويي انجام ميشود.
تبصره :منظور از قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي که يك انسان متعارف را وادار به تحقيق در خصوص منشاء مال و انگيزه انجام عمليات
بيمهاي مينمايد.
 -۴۶-۶خدمات بيمه الكترونيكي :امكاني است که طي آن ارايه خدمات بيمهاي به متقاضي از طريق زيرساختهاي الكترونيكي به صورت مراجعه غيرحضوري
انجام ميشود.
 -۴۴-۶موسسات اعتباري :بانكها (اعم از بانكهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانكهاي خارجي مستقر در جمهوري اسالمي ايران) ،موسسات اعتباري
غيربانكي ،تعاونيهاي اعتبار ،صندوقهاي قرضالحسنه که با مجوز بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران فعاليت دارند.
-۴۸-۶کارت پرداخت :عبارت است از انواع کارت هاي فيزيكي يا مجازي صادر شده توسط موسسات اعتباري که به دارنده آن امكان پرداخت و يا انتقال وجه
به شخص ديگر را فراهم مي سازد.
 -۴۱-۶ابزار شناسايي :عبارت است از شناسه اطالعاتي (الكترونيكي)  ،فيزيكي يا ترکيبي از هر دو که با استفاده از آن مشتري نسبت به اخذ خدمات الكترونيكي از
درگاه هاي غيرحضوري اقدام مينمايد.
 -۴۵-۶ابزار پذيرش :عبارت است از دستگاهي فيزيكي يا سامانهاي الكترونيكي که مي توان با استف اده از يك يا چند نوع ابزار شناسايي نسبت به انجام عمليات و
اخذ خدمات اقدام نمود .ابزار پذيرش مي تواند فيزيكي (مانند خودپرداز و يا پايانه هاي فروش) و يا مجازي (مانند درگاه هاي اينترنتي شرکتهاي بيمه) باشد.
 -۴۱-۶مراجعه حضوري :عبارت است از مراجعه متقاضي به عرضه کنندگان خدمات بيمه اي براي دريافت خدمات بيمه اي.
 -۴۷-۶مراجعه غيرحضوري :عبارت است از مراجعه متقاضي با انواع ابزارهاي پذيرش از طريق ابزار شناسايي و بدون مراوده با نيروي انساني.
ماده  )۴صدور هرگونه ابزار شناسايي بايد پس از شناسايي کامل متقاضي و ثبت تطبيقي مشخصات هويتي با مشخصات ابزار شناسايي صورت پذيرد.
ماده  )۸به منظور دريافت ابزارهاي شناسايي ،حضور متقاضي و شناسايي اوليه وي ضرورت دارد.
ماده  )۱مسئوليت استفاده و حفاظت از ابزارهاي شناسايي صرفا به عهده متقاضي است .وي بايد تعهد دهد که هيچ شخصي غير از وي ،از ابزار شناسايي استفاده
نخواهد کرد .در غير اين صورت عالوه بر توقف ارايه خدمات ،مطابق قوانين با وي برخورد خواهد شد.
ماده  )۵واريز وجوه در خدمات الكترونيكي ،منحصراً از طريق حساب معرفي شدة متقاضي نزد يكي از مؤسسات اعتباري امكانپذير است.
ماده  )۱سامانه الكتروني كي مورد استفاده براي انجام معامالت و ارايه خدمات الكترونيكي ،بايد امكان ثبت ،نگهداري و تهيه گزارش از سابقه تمامي عمليات
متقاضيان را داشته باشد.
ماده  )۷شرکت موظف است سيستمهاي نرمافزاري خود را بگونهاي طراحي و پيادهسازي نمايد تا امكان استفاده از سامانه ساها براي استعالم صحت اطالعات
هويتي وکدپستي محل سكونت اشخاص حقيقي و حقوقي وجود داشته باشد.
ماده  )۳شرکت موظف است در تمامي نرم افزارهاي کاربردي (صدور و پرداخت خسارت) ،سامانهها و سيستم هاي اطالعاتي که عمليات بيمه اي و مالي در آنها
ثبت مي شود ،محل الزم براي درج شماره هاي معتبر (شماره ملي ،شناسه ملي و شماره فراگير اتباع بيگانه) و کد پستي را پيش بيني نموده و امكان جستجو بر
اساس شماره هاي مذکور را در نرم افزارها فراهم نمايد.
ماده  )۱شرکت موظف است در مراجعات غيرحضوري متقاضي خدمات بيمه اي ،هويت وي را از طريق ابزارهاي شناسايي با اطالعات شناسايي متقاضي خدمات
بيمه اي تطبيق دهد.
تبصره :شناسايي اوليه متقاضي خدمات بيمه اي به صورت الكترونيكي در مواردي که وي از گواهي هاي امضاي ديجيتال صادرشده توسط مراکز گواهي ديجيتال
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معتبر داراي مجوز از مرکز صدورگواهي ريشه وزارت صنعت ،معدن وتجارت و يا ارسال اسناد و مدارك الزم براي شناسايي استفاده نمايد ،بالمانع است.
ماده  )۶۱موسسات بيمه موظفند تمهيدات الزم را به منظور طراحي و اجراي سامانه هاي اطالعاتي زير فراهم نمايند:
 بانك جامع اطالعات بيمه گذاران و بيمه شدگان. بانك اطالعاتي جامع مؤسسين ،سهامداران شرکتهاي بيمه ،نمايندگان و دالالن رسمي آنها.ماده )۶۶شرکت موظف است سامانه جامع اطالعاتي بيمهنامه بار را به گونهاي فراهم نمايد تا امكان استعالم برخط مراجع ذيربط از اين سامانه وجود داشته باشد.
ماده )۶۴بيمه مرکزي موظف است بانكهاي اطالعاتي طراحي شده در مواد  ۶۱و  ۶۶را در اختيار واحد اطالعات مالي قرار دهد .شرکت نيز موظف است
اطالعاتي را که واحد اطالعات مالي در راستاي مبارزه با پولشوئي از آنها تقاضا مينمايد در اختيار آن واحد قرار دهد.
اين دستورالعمل در دوازده ماده و دو تبصره در دوازدهمين جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشوئي مورخ  ۶۴/۶۱/۶۸۱۱به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ ،الزم
االجراست.

دستورالعمل ساختار و وظايف واحد مبارزه با پولشويي در صنعت بيمه
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تأمين مالي تروريسم و همچنين فراهم آوردن تمهيدات الزم براي اجراي مواد ۶۳و  ۶۱آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با
پولشويي موضوع تصويب نامه شماره /۶۳۶۱۸۱ت  ۱۸۶۳۴ك مورخ  ۶۱/۱/۶۸۳۳وزيران عضو کارگروه تصويب آيين نامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي،
«دستورالعمل ساختار و وظايف واحد مبارزه با پولشويي در صنعت بيمه » به شرح ذيل ابالغ ميشود:
ماده  )۶اصطالحات و عبارات به کار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير تعريف ميشوند:
 -۶-۶قانون :قانون مبارزه با پولشويي – مصوب  ۴/۶۶/۶۸۳۱مجلس شوراي اسالمي.
 -۴-۶آئيننامه :آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب  ۶۱/۱۱/۶۸۳۳و اصالحات بعدي آن.
 -۸-۶شورا :شوراي عالي مبارزه با پولشويي موضوع ماده  ۱قانون.
 -۱-۶دبيرخانه :دبيرخانه شورايعالي مبارزه با پولشويي موضوع تبصره  ۶ماده  ۱قانون.
 -۵-۶واحد اطالعات مالي :واحدي ملي ،متمرکز و مستقل که مسئوليت دريافت ،تجزيه و تحليل و ارجاع گزارشهاي عمليات مشكوك به مراجع ذيربط را به
عهده دارد ؛ به شرح مذکور در ماده  ۸۳آييننامه.
 -۱-۶واحد مبارزه با پولشويي :واحدي است مستقر در شرکت که به عنوان متولي مبارزه با پولشويي ،عهدهدار تكاليف مقرر در مواد  ۶۳و  ۶۱آييننامه ميباشد.
 -۷-۶بيمه مرکزي :بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران.
 -۳-۶مؤسسه بيمه :هر يك از مؤسسات بيمه مستقيم يا اتكايي که داراي مجوز فعاليت از بيمه مرکزي مي باشند.
 -۱-۶شرکت :بيمه مرکزي و هر يك از مؤسسات بيمه موضوع بند .۳-۶
 -۶۱-۶بيمهنامه يا قرارداد بيمه :سندي کتبي مشتمل بر مشخصات و تعهدات بيمهگر و بيمهگذار و شرايط عقد بيمه.
 -۶۶-۶بيمهگذار :شخص حقيقي يا حقوقي است که مشخصات وي در بيمهنامه يا قرارداد بيمه ذکر گرديده و متعهد پرداخت حق بيمه است.
 -۶۴-۶حقبيمه :وجهي که بيمهگذار بابت تعهدات بيمهگر به وي ميپردازد.
 -۶۸-۶الحاقيه :سندي که هر گونه تغيير در بيمه نامه يا قرارداد بيمه از طريق آن صورت مي گيرد و جزء الينفك بيمه نامه محسوب ميشود.
 -۶۱-۶خدمات بيمهاي :شامل عرضه بيمه مستقيم و اتكايي ،خدمات واسطهگري بيمه و خدمات ارزيابي خسارت بيمهاي.
 -۶۵-۶عرضه کننده خدمات بيمهاي :شامل بيمه مرکزي ،موسسات بيمه مستقيم و اتكايي ،نمايندگان بيمه ،دالالن رسمي بيمه و ارزيابان خسارت بيمهاي.
 -۶۱-۶متقاضي خدمات بيمهاي :هر شخص حقيقي يا حقوقي يا نماينده قانوني ايشان که براي استفاده از خدمات بيمهاي ،به عرضهکننده خدمات بيمهاي مراجعه
ميکند.
 -۶۷-۶شناسايي :تطبيق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط متقاضي خدمات بيمه اي با مدارك شناسايي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وکيل وي عالوه بر
ثبت مشخصات وکيل يا نماينده ،ثبت مشخصات اصيل در فرمهاي مربوط به متقاضي خدمات بيمهاي به هنگام ارائه خدمات.
 -۶۳-۶ساها (سامانه احراز هويت اشخاص) :سامانه اي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي است که از طريق ارتباط با پايگاههاي ذيربط ( از قبيل سازمان
ثبت احوال کشور ،سازمان ثبت اسناد و امالك کشور ،شرکت پست ،سازمان امور مالياتي) پاسخ به استعالم شرکتها در مورد احراز هويت اشخاص مختلف و

10

نشاني آن ها را تسهيل مينمايد.
 -۶۱-۶معامالت و عمليات بيمهاي مشكوك :معامالت و عملياتي که عرضهکنندگان خدمات بيمه اي با در اختيار داشتن اطالعات و با قرائن و شواهد منطقي ظن
پيدا ميکنند که اين عمليات به منظور پولشويي انجام ميشود.
تبصره :منظور از قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي که يك انسان متعارف را وادار به تحقيق در خصوص منشاء مال و انگيزه انجام عمليات
بيمهاي مينمايد.
ماده  )۴بيمه مرکزي و موسسات بيمه موظفند واحدي مستقل و يا يكي از واحدهاي ذيربط خود را با توجه به وسعت و گستردگي سازماني به عنوان "واحد مبارزه
با پولشويي" تعيين و مسئول آن را به دبيرخانه معرفي نمايند .مؤسسات بيمه همچنين موظفند مسئول واحد مبارزه با پولشويي خود را به بيمه مرکزي نيز معرفي
نمايند.
تبصره :واحد مبارزه با پولشويي در مؤسسات بيمه مستقيماً تحت نظر باالترين مقام مؤسسه و در بيمه مرکزي تحت نظر رييس کل فعاليت خواهد نمود.
ماده  )۸بيمه مرکزي و موسسات بيمه موظفند متناسب با گستره تشكيالت و فعاليت خود ،ترتيبات الزم را به گونهاي اتخاذ نمايند که اطمينان الزم براي اجراي
قوانين و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي حاصل گردد.
ماده  )۱وظايف واحد مبارزه با پولشويي به شرح زير ميباشد:
الف) بررسي ،تحقيق ،اولويتبندي و اعالم نظر در مورد گزارشهاي دريافتي.
ب) ارسال فوري و محرمانه گزارشهاي مذکور بدون اطالع متقاضي خدمات بيمه اي در قالب فرمهاي مشخص شده به واحد اطالعات مالي.
ج) نظارت بر فعاليت متقاضيان خدمات بيمهاي
د) تامين اطالعات تكميلي مورد نياز واحد اطالعات مالي و ساير مراجع که در امر مبارزه با پولشويي ذيصالح ميباشند.
ه) استفاده از نرم افزارهاي الزم به منظور تسهيل در دسترسي سريع به اطالعات مورد نياز در اجراي قانون و مقررات و نيز شناسايي سيستمي معامالت مشكوك.
و) طراحي سازوکار الزم جهت نظارت و کنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي (شامل جمع آوري و تحليل اطالعات ،استخدام نيروها ،آموزش و غيره) و ارزيابي و
مميزي ميزان اجراي آن توسط عرضهکنندگان خدمات بيمه اي.
ز) صدور شيوهنامه هاي الزم در خصوص اجراي قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي پس از هماهنگي الزم با باالترين مقام شرکت و اطالع دبيرخانه
ح) بازرسي و نظارت بر واحدهاي ذيربط در شرکت به منظور اطمينان از اجراي کامل قوانين و مقررات.
ط) ارايه گزارشهاي مربوط به اقدامات بيمه مرکزي وساير موسسات بيمه در امر مبارزه با پولشويي و نتايج آن به دبيرخانه.
ي) نگهداري سوابق و گزارش مكاتبات در خصوص موارد مشكوك به پولشويي
ل) تهيه برنامه ساالنه اجراي قانون در بيمه مرکزي و موسسات بيمه و کنترل ماهانه ميزان اجراي آن
ماده  )۵به منظور تسريع در رسيدگي به گزارشها ،شرکت موظف است تمهيدات الزم را در جهت همكاري ساير واحدها با واحد مبارزه با پولشوئي فراهم نمايد.
ماده  )۱تمامي کارکنان مرتبط با خدمات بيمه اي در شرکت موظفند در صورت اطالع از وجود معامالت و عمليات مشكوك به پولشـوئي ،مراتـب را بـدون اطـالع
متقاضي ،به واحد مبارزه با پولشوئي اعالم نمايند.
ماده  )۷بيمه مرکزي موظف است در بازرسي هاي معمول و موردي خود از مؤسسات بيمه ،دفاتر داللي رسمي بيمه و ارزيابان خسارت بيمهاي ،رعايت قوانين
مبارزه با پولشويي را مدنظر قرار داده و گزارشهاي الزم در خصوص رعايت يا عدم رعايت قانون را به دبيرخانه ارسال نمايد.
ماده  )۳بيمه مرکزي موظف است هنگام تاسيس مؤسسات بيمه ،قوانين مبارزه با پولشويي را در ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و رعايت نمايد .همچنين موسسات
بيمه موظفند در زمان تأسيس تعهدات الزم مبني بر رعايت قوانين مبارزه با پولشوئي را به بيمه مرکزي ارائه دهند.
تبصره :صدور هرگونه مجوز اعطاي نمايندگي ،تأسيس شعبه و ...توسط شرکت منوط به رعايت قوانين مبارزه با پولشوئي و عدم سوء سابقه در اين زمنيه ميباشد.
ماده  )۱مؤسسات بيمه موظفند در بازرسي هاي معمول و موردي خود از شعب و دفاتر نمايندگان حقيقي و حقوقي بيمه ،رعايت قوانين مبارزه با پولشويي را مدنظر
قرار داده و گزارشهاي الزم در خصوص رعايت يا عدم رعايت قانون را به دبيرخانه ارسال نمايند.
ماده  )۶۱بيمه مرکزي موظف است با هماهنگي دبيرخانه ،سازوکارهاي الزم را در خصوص اجراي قوانين مبارزه با پولشوئي در عرضهکنندگان خدمات بيمهاي -
که قبل از تصويب اين دستورالعمل مجوزهاي الزم را اخذ و مشغول به فعاليت ميباشند – تدوين و اجرا نمايد.
ماده  )۶۶شرکت موظف است با همكاري دبيرخانه ،ترتيبات الزم جهت برقراري دورههاي آموزشي بـدو خـدمت و ضـمن خـدمت کارکنـان زيرمجموعـه خـود را
فراهم نمايد .اين دورهها بايد در جهت آشنايي با قانون ،آئيننامه و دستورالعمل هاي مربوط ،نحوه عملكرد پولشويان و به ويژه آخرين شگردهاي پولشـويان و سـاير
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موارد مربوط باشد.
تبصره  :۶مؤسسه بيمه موظف است با همكاري دبيرخانه برنامههاي آموزشي مستمر در زمينه مبارزه با پولشويي را براي نمايندگان و بازاريابان آنان اجرا نمايد.
تبصره  :۴بيمه مرکزي موظف است با همكاري دبيرخانه برنامه هاي آموزشي مستمر در زمينه مبارزه با پولشويي را براي دالالن رسمي بيمه اجرا نمايد.
اين دستورالعمل در يازده ماده و پنج تبصره در دوازدهمين جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشوئي مورخ  ۶۴/۶۱/۶۸۱۱به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ ،الزم
االجراست.
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