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        با سالم و احترام؛

مجري قرارداد،  پيرو مناقصه برگزار شده، بدينوسيله شركت بيمه كوثر سرپرستي استان فارس (         
دانشگاه جهت صدور بيمه نامه هاي  ٩٩-٩٨به عنوان شركت بيمه گر طرف قرارداد سال  نمايندگي فيجاني)

 رئيس مدني مسئوليت بيمه -٤  انبارها سوزي آتش بيمه -٣  بيمه بدنه -٢بيمه ثالث خودرو  -١دولتي شامل : 
هت استحضار و كه بپيوست قرارداد مربوطه ج گردد مي معرفي  ثالث اشخاص و همراه و بيمار قبال در مدير و

  اقدام طبق مفاد آن حضورتان ارسال ميگردد.

بيمه نامه هاي ثالث و بدنه خودرو ، آتش سوزي انبارها و مسئوليت   جهت صدور فقط فعال واحدهاي تابعه دانشگاه تبصره :
بيمه نامه مسئوليت كارفرما  صدور و با توجه به اينكه موضوع -اقدام نمايند. مدني رئيس و مدير فني بيمارستان / درمانگاه

 تا ننمايند در قبال كاركنان و اشخاص ثالث بصورت متمركز در دست بررسي ميباشد ،فعال واحدها در اين خصوص اقدام
    . نمايد گيري تصميم مذكور نامه بيمه صدور جهت دانشگاه

اي آن واحد (كارشناس مورد الزم بذكر است نظارت دقيق و كامل بايستي از طرف كارشناس امور بيمه           
 پيشنهادي مبالغ و دانشگاه  تاييد مديريت هر واحد ) جهت صدور بيمه نامه ها مطابق با شرايط اختصاصي

 بيمه شركت به حسابداري مسئولين توسط بيمه حق پرداخت الزمه و پذيرد صورت   ) پيوست(  گر بيمه شركت
دال بر صحت اطالعات بيمه نامه ومنطبق بودن بيمه نامه  واحد هر اي بيمه امور كارشناس كتبي تاييد ، گر

 مبلغ و مفاد انطباق عدم و دانشگاه  (در صورت بررسي ميباشد . صادره با شرايط دانشگاه و نيز تاييد مبلغ حق بيمه
  .) بود خواهد مربوطه كارشناس و واحد با پاسخگويي مسئوليت ، پيشگفت مبالغ و شرايط با صادره نامه بيمه

مفاد قرارداد  الزم است حق بيمه ، بيمه نامه هاي صادره دقيقا مطابق پيشگيري از بروز تبعات قانوني به سبب  تبصره :
پرداخت گردد و تاخير در پرداخت حق بيمه به شركت بيمه گر مورد تاييد  رأساً توسط هر واحد زير شرايط پيوست و

  باشد.نبوده و تبعات ناشي از آن متوجه واحد مربوطه مي

  : حق بيمه بيمه نامه هاي ثالث ، بدنه ،آتش سوزي   پرداخت طبق بند ذيل صورت پذيرد
انبارها و مسئوليت مدني مسئولين فني و مديران راساً توسط واحد درخواست دهنده پرداخت 

اريخ صدور پرداخت و مابقي ماه از ت ٢مبلغ حق بيمه ظرف مدت  %٢٠  گردد ، به اين صورت كه
  . پرداخت گردد  ماه از تاريخ صدور بيمه نامه  ٦نيز ظرف مدت 

       كليه پيگيري هاي الزم از جمله درخواست صدور بيمه نامه، ارائه اطالعات جهت صدور
در بيمه بيمه نامه جديد يا تمديد بيمه نامه قبلي، بررسي صحت و سقم اطالعات درج شده 



نامه جديد، اخذ اصل بيمه نامه از نمايندگي و نگهداري و استفاده از بيمه نامه در موارد مورد 
  نياز و ... بر عهده آن واحد مي باشد.

      نظر به سررسيد اكثر بيمه نامه هاي دولتي (ثالث و بدنه خودرو، آتش سوزي، مسئوليت
، مقتضي است در اسرع وقت ٣١/٦/١٣٩٨مدني مدير و مسئول فني بيمارستان) در تاريخ 

هماهنگي الزم با مجري قرارداد، نمايندگي فيجاني (آدرس:شيراز، حد فاصل خيابان فلسطين 
قصرالدشت،  ٣١و چهار راه مالصدرا،روبروي پاساژ پارس، روبروي پاساژ ياس، نبش كوچه 

 و ٠٧١٣٢٣٠١٨٢٩و  ٠٩١٧٣٠٩٤٤٩٠ساختمان ياس طبقه دوم، شماره هاي تماس، 
  ) جهت ارسال مدارك مربوطه با رعايت نكات ذيل به عمل آيد.٠٧١٣٢٣٦٢٣٧٥فاكس

           گردد اخذ نيز بدنه نامه بيمه حتماً  ثالث نامه بيمه بر عالوه آمبوالنس خودروهاي جهت.  

          .جهت صدور بيمه نامه بدنه ارزش واقعي و روز خودرو به نمايندگي شركت بيمه اعالم گردد   

           شود خودداري اسقاطي خودروهاي جهت نامه بيمه صدور درخواست از.  

          . از ايجاد وقفه بين اتمام بيمه نامه قبلي و شروع بيمه نامه جديد خودداري گردد  

           مي بايست نام واحد نيز در بيمه نامه هاي شخص ثالث و بدنه خودرو عالوه بر درج نام دانشگاه علوم پزشكي
به تفكيك معاونت، شبكه، بيمارستان، مركز آموزشي درماني، دانشكده و ... با ذكر نام شهرستان درج گردد. 

  آن واحد مي باشد). (مسئوليت پيگيري درج موارد ذكر شده بر عهده

  سوزي،  مدارك و اسناد مورد نياز جهت صدور بيمه نامه هاي دولتي (ثالث و بدنه خودرو، آتش
  مسئوليت مدني مدير و مسئول فني بيمارستان):

  مكاتبه رسمي جهت درخواست صدور بيمه نامه از طرف واحد به نمايندگي بيمه.     -١

تكميل جداول شماره يك الي چهار (پيوست) توسط واحد كه مشتمل بر اطالعات بيمه نامه قبلي مي باشد.      -٢
  تانها و مراكز آموزشي درماني است).(جدول شماره چهار مربوط به بيمارس

  ارائه اصل بيمه نامه قبلي     -٣

  كپي كارت خودرو جهت صدور بيمه نامه ثالث و بدنه (پشت و رو).     -٤

  به هنگام تحويل بيمه نامه هاي قبلي و اخذ بيمه نامه هاي جديد. معرفي نامه كتبي نماينده واحد     -٥

 : سايرنكات قابل توجه  



تعداد  در خصوص واحد مي بايست هنگام تحويل دادن اسناد و دريافت بيمه نامه هاي جديد، رسيدي نماينده         -
  بيمه نامه هاي تحويل شده و تعداد بيمه نامه هاي اخذ شده با ذكر نوع بيمه نامه به نمايندگي بيمه ارائه نمايد.

بررسي  ساعت از تاريخ تحويل به نمايندگي صورت گيرد. ٢٤ صدور بيمه نامه مي بايست حداكثر ظرف مدت         -
صحت اطالعات درج شده در بيمه نامه (از جمله نرخ و اطالعات مربوط به مورد بيمه شده) بر عهده آن واحد مي 

  باشد.

  است   در هزار ( سي و دو صدم در هزار ) ٠/  ٣٢نرخ حق بيمه بيمه نامه آتش سوزي.  

ريال باشد نحوه محاسبه  ١ / ٠٠٠ / ٠٠٠ / ٠٠٠ / -م شده جهت بيمه آتش سوزي مبلغ چنانچه ارزش اعال مثال :
  : بدين شكل خواهد بود

٣٢٠/  ٠٠٠ = /    
١  / ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠. * /٣٢  

٠٠٠/١  

به عنوان ماليات بر ارزش افزوده  %9  الزم به ذكر است به مبلغ حاصله در بيمه نامه آتش سوزي         -
اضافه خواهد شد .( مبلغ پيشنهادي ساير بيمه نامه ها در قرارداد پيوست با احتساب ارزش افزوده 

  ميباشد )

  و در مبالغ اعالم شده جهت بيمه نامه هاي ثالث و بدنه خودرو و مسئوليت مدني مدير

مسئول فني بيمارستان تخفيف گروهي اعمال شده است اما در هنگام صدور بيمه نامه، 

تخفيف سالهاي عدم خسارت مي بايست اعمال گردد. همچنين مبالغ فوق الذكر با احتساب 

  ماليات بر ارزش افزوده مي باشد .
   داده شده و حداكثر مبلغ هر بيمه نامه با ليست قيمت پيشنهادي و شرايط قرارداد پيوست مطابقت

تا سقف مبالغ ليست پيوست پرداخت انجام شود . الزم به ذكر است مبالغ اعالم شده در ليست هاي 

بدون تخفيف سالهاي عدم خسارت مي باشد كه بايستي در هنگام صدور بيمه نامه جديد اين   پيوست

  تخفيف نيز لحاظ گردد.

به اهميت صدور به موقع بيمه نامه هاي شخص ثالث و بدنه خودرو، اولويت با صدور اين بيمه باتوجه          -
نامه ها بوده و واحدها مي بايست صدور بيمه نامه هاي شخص ثالث و بدنه را كه تاريخ انقضاي آنها 

  مي باشد در اولين فرصت ممكن پيگيري نمايند. ٣١/٦/٩٨



 مي واحد آن عهده بر  ير در صدور بيمه نامه و پرداخت حق بيمهالزم به ذكر است عواقب ناشي از تاخ
  ./ باشد

 


