
 

 69نامه شماره آيين

 شورای عالی بیمه( 69، آئین نامه عمرشرکت بیمه سامان )بیمه های زندگی شرایط اعطای کد نمایندگی فروش 

 

در ازای دریافت کارمزد مندرج در  ،69بر اساس ضوابط آئین نامه  که است حقیقی شخص بیمه زندگیفروش  نماینده -۱

 عرضه بیمه های زندگی انفرادی به نمایندگی از طرف شرکت بیمه سامان می باشد.قرارداد فی مابین، مجاز به فروش و 

 

 :باشد زیر شرایط واجد باید عمر بیمه فروش نماینده  -2

 .ایران اسالمی جمهوری دولت تابعیت( الف

 .کشور رسمی ادیان به اعتقاد( ب

 ( عدم اعتیاد به مواد مخدر.پ

یس بیمه قانون تأس 9۶همچنین نداشتن سابقه محكومیت به جرایم نام برده شده در ماده نداشتن سـوء پیشینه کیفری و ت( 

 مرکزی ایران و بیمه گری.

 ی یا معافیت دایم )برای آقایان(.داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومث( 

 دارا بودن حداقل مدرک دیپلم.ج( 

 طی دوره آموزش نظری و عملی.چ( 

 (.بیمه های زندگی) بیمه مرکزی ج.ا.ایرانفروش موفقیت در آزمون نمایندگی ح( 

 موفقیت در مصاحبه حضوری.( خ

 

 توضيحات:

شورای عالی بیمه( پس از ثبت نام از طریق  69ی )آئین نامه متقاضی دریافت کد نمایندگی بیمه نامه های زندگ -1

حضوری در نزدیكترین شعبه محل درخواست تكمیل فرم در سایت شرکت بیمه سامان و حضور در مصاحبه 

  نمایندگی می بایست مدارک و مستندات الزم را تحویل و نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید.

شرکت بیمه سامان جهت حمایت از نمایندگان فروش بیمه نامه های زندگی ایشان را تحت سرپرستی نمایندگان  -2

ی تكمیلی تئوری و عملی نسبت به برنامه ریزی الزم جهت تحقق اهداف راهبر قرار داده تا ضمن دریافت آموزش ها

 فروش اقدام نمایند.

اخذ کد نمایندگی فروش بیمه های زندگی شرکت بیمه سامان با توجه به طراحی کارراهه شغلی و برنامه ریزی های  -3

درآمد و جایگاه مناسب مدون فروش در طول مدت فعالیت، می تواند رشد و ارتقای نمایندگان را جهت ایجاد 

 اجتماعی به همراه داشته باشد.

نمایندگان فروش بیمه های زندگی شرکت بیمه سامان می توانند بدون تهیه و تجهیز دفتر کار نسبت به فعالیت با  -۶

شرکت اقدام نمایند. همچنین اطالعات فروش این نمایندگان در سامانه سنهاب شرکت بیمه مرکزی ج.ا.ا به عنوان 

  فعالیت ثبت خواهد شد. سابقه

 

 


