
 

 ت ریسکیساختار سازمانی واحد مدیر
 

 کمیته ریسک 
شورای عالی بیمه، کمیته ای تحت عنوان کمیته ریسک با ریاست عضو  39شماره  آئین نامه 01مطابق ماده 

 غیراجرائی هیات مدیره تشکیل و وظایف آن به شرح ذیل می باشد:

در هیئت مدیره و تصویب  موسسه بیمه برای تصویب  تهیه و پیشنهاد راهبردهای مدیریت ریسک -

  .برنامه اجرائی مدیریت ریسک موسسه بیمه

  .وتحلیل ریسک های با اهمیت موسسه بیمهشناسائی کمّی و کیفی و تجزیه نظارت بر نحوه -

عف های رفع نقاط ضنظارت بر کارآیی و اثر بخشی سیستم مدیریت ریسک موسسه بیمه و ارائه پیشنهاد -

 آن به هیئت مدیره؛

ها و نوع ای، کفایت میزان پوششظر در خصوص کفایت ذخایر فنی به تفکیک رشته های بیمهاعالم ن -

گذاری مؤسسه بیمه جهت تصویب های سرمایهقراردادهای اتکائی و صالحیت بیمه گران اتکائی و نصاب

 .در هیئت مدیره

 

 واحد مدیریت ریسک 

مدیریت ریسک تحت نظر مدیرعامل شرکت فعالیت شورای عالی بیمه، واحد  39آئین نامه شماره  3مطابق ماده 

 و وظایف آن به شرح ذیل می باشد: می نماید

)از قبیل ریسک های  شناسایی، ارزیابی، پایش، نحوه برخورد و گزارشگری به هنگام ریسکهای با اهمیت -

مواجه است ( که موسسه بیمه با آن  ... بیمه گری و ذخیره گیری، عملیاتی ، ریسک نقدینگی، تمرکز و

  . و مصوب هیئت مدیره موسسه بیمه راهبرد مدیریت ریسک یا ممکن است مواجه شود در چارچوب

 .ترویج و نهادینه سازی فرهنگ مدیریت ریسک در داخل موسسه بیمه -

 مؤسسه بیمه و پیشنهاد آن به کمیته مدیریت ریسک  ی اجرایی مدیریت ریسکتدوین برنامه -

 و گزارش آن به کمیته و تحلیل ریسک های با اهمیت موسسه بیمهتجزیه شناسایی کمّی و کیفی و  -

  .مدیریت ریسک

آن وارایه پیشنهاد اصالحی  شناسایی نقاط ضعف سنجش کارآیی و اثر بخشی سیستم مدیریت ریسک و -

 به کمیته مدیریت ریسک

گزارش در مورد ای، بررسی و تهیه حصول اطمینان از کفایت ذخایر فنی به تفکیک رشته های بیمه -

گذاری های سرمایهمیزان پوششها و نوع قراردادهای اتکائی و صالحیت بیمه گران اتکائی و نصاب کفایت

 .مؤسسه بیمه


