
 1398لغایت  1391هاي توانگري مالی شرکت هاي بیمه در سال آخرین وضعیت نسبت

نامه شماره آیین(هاي بیمه در اجراي مقررات مصوب شوراي عالی بیمهکل روابط عمومی بیمه مرکزي، شرکتبه گزارش اداره

، محاسبه و همراه اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی به هاي مالی ساالنهصورت حسابرسیموظفند توانگري مالی خود را پس از )69

نسبت توانگري آخرین وضعیت کل نظارت مالی پس از بررسی و کنترل محاسبات، در همین راستا اداره. نمایندبیمه مرکزي ارسال 

 :نموداعالم  را به شرح زیر براي اطالع عموم ذینفعان 1398لغایت  1391هاي بیمه براي سالهاي هر یک از شرکت

 1398لغایت  1391هاي بیمه در سالهاي نسبت توانگري شرکت

 شرکت بیمه
براي سال 

1391 

براي سال 

1392 

براي سال 

1393 

براي سال 

1394 

براي سال 

1395 

براي سال 

1396 

براي سال 

1397 

 1398براي سال 

 سطح نسبت

 دو 71 26 28 40 51 82 119 97 ایران

 یک 145 107 100 100 100 90 104 55 سیا آ

 یک 121 110 94 86 111 102 111 63 دانا

 یک 122 101 101 102 107 101 143 159 البرز

 دو 77 77 70 76 78 101 40 35 معلم

 یک 120 100 100 100 108 102 92 67 پارسیان

 یک 194 266 221 232 217 204 241 272 ملت

 دو 71 75 70 100 138 166 94 146 رازي

 یک 115 132 121 146 132 113 114 108 سامان

 یک 137 172 122 33 78 91 71 86 نوین

 یک 157 122 129 118 115 105 113 251 پاسارگاد

 یک 117 101 110 113 100 103 130 120 کارآفرین

 دو 90 86 91 77 84 91 159 102 سینا

 دو 81 73 70 71 13 -74 42 167 دي

 یک 101 70 46 58 43 56 118 446 میهن

 یک 126 100 100 104 76 63 92 501 کوثر

 دو 71 80 115 87 130 --- --- --- آرمان

 یک 174 227 236 194 339 --- --- --- ما

 یک 138 131 174 366 --- --- --- --- سرمد

 یک 138 83 82 179 95 --- --- --- تعاون

 یک 791 786 660 738 870 840 1288 1284 اتکایی ایرانیان

 یک 405 سطح یک سطح یک --- --- --- --- --- حکمت صبا

 یک 300 سطح یک سطح یک --- --- --- --- --- تجارت نو

 یک 2665 سطح یک سطح یک --- --- --- --- --- خاورمیانهزندگی 

 یک 106 120 118 135 108 235 492 803 امید

 یک 142 266 344 589 577 586 520 575 ایران معین

 یک 138 113 132 150 177 --- --- --- آسماري

 یک 1017 1592 784 1801 1636 1516 1509 1633 اتکایی امین

     
   04/09/1398 :رسانیروزآخرین ب     

 باشدمی سال گذشتههاي مالی حسابرسی شده بر اساس صورت ،هر سال در ایران.ا.توانگري اعالمی بیمه مرکزي ج. 

  درج گردیده است آنتوانگري سطح ، صرفاً کمتر از سه سال سابقه فعالیت داشته بیمه شرکتدر سالهایی که. 

 



  درصد و  100نسبت توانگري آنها برابر ،سطح یک توانگري و وضعیت مطلوب قرار دارندهایی که در شرکت

گذاران و صاحبان حقوق آنها ایفاي تعهدات خود در مقابل بیمه جهتاز توانایی کافی ها این شرکت. بیشتر است

 . برخوردارند

  هاي تعریف شده مطابق شاخص. درصد است 100درصد و کمتر از  70نسبت توانگري مالی سطح دو، بیش از

هاي بیمه توانایی ایفاي تعهدات خود را دارند ولی باید براي رسیدن به سطح دو توانگري به این معناست که شرکت

هاي ریزي صورت گرفته، بیمه مرکزي از شرکتبرابر برنامه. خود را ترمیم و تقویت کنندشرایط مطلوب، وضعیت مالی 

که پس از بررسی  نمودهمذکور درخواست ارائه برنامه ترمیم وضعیت مالی سه ساله و حسب مورد برنامه افزایش سرمایه 

 . شودهاي مشمول ابالغ مییید، براي اجرا به شرکتأو ت

  برابر مقررات موجود، شرکت .درصد است 70درصد و کمتر از  50، بیش از سهنسبت توانگري مالی سطح 

خود را ، برنامه افزایش سرمایه برنامه ترمیم وضعیت مالیموظفند عالوه بر  ،گیرنداي که در سطح سه قرار میهاي بیمه

اي  ها باید به گونه این برنامه. نماینده ئارابیمه مرکزي  تهیه و جهت رسیدگی به)به تفکیک ساالنه(آتیمالی سال  2براي 

 .ظرف دو سال آینده را به روشنی نشان دهد 2حداقل تا سطح باشد که در آن چگونگی ارتقاء سطح توانگري 

  4هایی که در سطح شرکت .درصد است 50درصد و کمتر از  10، بیش از چهارنسبت توانگري مالی سطح 

تهیه و جهت آینده مالی براي سال را  دخوگیرند باید برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه قرار می

اي تدوین شوند که نشان دهند چگونه مؤسسه هاي مذکور بایستی به گونهبرنامه. دهندارائه رسیدگی به بیمه مرکزي 

عالوه بر این با توجه به سطح توانگري . اهد دادارتقا خو 3را ظرف یکسال حداقل تا سطح سطح توانگري خود بیمه 

نامه توانگري، شرکتهاي بیمه مشمول را ملزم به انجام برخی از اقدامات آئین 12ها، بیمه مرکزي به استناد ماده شرکت

زده هاي کم باگذاري در بخشنامه، عدم ارائه پاداش به مدیران و خودداري از سرمایهفوري از جمله کاهش صدور بیمه

 .نموده است

  سسه بیمه در سطح پنج ؤچنانچه نسبت توانگري م .درصد است 10، کمتر از پنجنسبت توانگري مالی سطح

 .اي تعلیق یا ابطال نمایدسسه بیمه را در یک یا چند رشته بیمهؤباشد، بیمه مرکزي مجاز است پروانه فعالیت م

کند به سطح گذاران توصیه مینامه توانگري مالی، بیمه مرکزي به عموم هموطنان و بیمهدر راستاي اجراي آیین

انتخاب  هايمعیاریکی از رسانی شده به عنوان ید و اطالعأیهاي بیمه که توسط بیمه مرکزي تتتوانگري مالی شرک

نحوه رسیدگی و  ،خدمات هر شرکت بیمهگر خود توجه کرده و در عین حال از توجه به سابقه فعالیت و گستره بیمه

 .ننمایندهاي بیمه غفلت در شرکت و ظرفیت مجاز نگهداري و قبولی ریسک پرداخت خسارت


