
 بخشنامه بيمه عمرو حوادث

 سالم واحترام با

مورخ  ٥٢٠٧٨/٤٣٤١٠و نيز نامه شماره  ١٨/٢/١٣٨٥مورخ   ه ١٥٤٦٨/٢٨٩١٦موضوع تصويب نامه شماره      
هيات وزيران وتائيديه رياست محترم دانشگاه  ٢١/٥/٩٥مورخ  ٥٧٧٣٩ت //٦٠٢٥٩و تصويب نامه شماره  ٨/٣/٨٩

، انعقاد قرارداد بيمه عمر و حوادث   وتصميم كميته بيمه دانشگاه ٩٩/  ١١/  ١٥مورخ  ٣٩٣٩٣٦٧در نامه شماره 
، بدينوسيله مراتب  ايران صورت پذيرفت با شركت بيمه ١٤٠٠كاركنان شاغل و بازنشستگان دانشگاه در سال 

اعالم مشروحه ذيل در خصوص شرايط و مزاياي بيمه مذكور جهت اطالع رساني به همكاران محترم به شرح ذيل 
  مي گردد :

  الف) بيمه عمر كاركنان شاغل

) از   ، اعضاي محترم هيات علمي كليه كاركنان شاغل دانشگاه (رسمي ، پيماني ، قراردادي ، طرحي ، دستيار -١
  قرار خواهند گرفت .  به مدت يك سال ، تحت پوشش بيمه عمر شركت بيمه ايران ١٤٠٠ /٠١ /٠١   تاريخ

مي   ريال (پنجاه ميليون تومان)  ٥٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠مبلغ  ١٤٠٠عمر) كاركنان شاغل در سال غرامت فوت (بيمه  -٢
مكلف است مبلغ مربوطه را پس از ارائه مستندات الزم دال بر   ايران باشد و در صورت فوت كارمند، شركت بيمه

  پرداخت نمايد . فوت متوفي

ريال (هفتاد و دو هزارو هفتصد و  ٧٢٧/  ٧٠٠يمه شدهميزان حق بيمه عمر ساليانه (سهم كارمند) براي هرب -٣
 ١٤٠٠بابت كل سال  ٩٩بدون احتساب ماليات ارزش افزوده مي باشد كه از فيش حقوقي اسفند   هفتاد تومان)

  ريال مي باشد .٢٨٤/  ٨٠٠ نيز  ميزان سهم سازمان حق بيمه عمر   خواهد شد . كسر

  ب) بيمه عمر بازنشستگان

  قرار خواهند داشت .   ايران  ن دانشگاه تحت پوشش بيمه عمر شركت بيمهكليه بازنشستگا-١

ريال ( بيست و پنج ميليون  ٢٥٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠مبلغ ١٤٠٠ميزان غرامت فوت (بيمه عمر) بازنشستگان در سال -٢
  تومان) (بدون در نظر گرفتن شرط سني) مي باشد.

ريال (هفتاد و دو هزارو  ٧٢٧/  ٧٠٠مبلغ ١٤٠٠ل سال حق بيمه ساليانه عمر (سهم بازنشسته) براي ك  ميزان-٣
كسر خواهد شد .  ٩٩مي باشد كه از حقوق اسفند   بدون احتساب ماليات ارزش افزوده هفتصد و هفتاد تومان)
    ريال مي باشد .  ٢٨٤/  ٨٠٠مبلغ سهم سازمان نيز



  ج) بيمه حوادث شاغلين و بازنشستگان

كه تحت پوشش بيمه عمر قراردارند همزمان مشمول قرارداد بيمه حوادث نيز كليه كاركنان شاغل و بازنشسته  -١
  خواهند بود.

در صورت فوت كارمند شاغل (ناشي از حادثه ) در محل كار و يا خارج از محل كار و تمام ساعات شبانه روز -٢
ريال  ٢٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠ريال) مبلغ٥٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠ايران موظف است عالوه بر پرداخت بيمه عمر ( شركت بيمه  ،

  بابت بيمه حوادث و در صورت فوت بازنشسته ناشي از حادثه مبلغ

  ريال در وجه وراث قانوني مندرج در فرم انحصار وراثت پرداخت نمايد. ١٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠

چنانچه بيمه شده شاغل در اثر سوانح غير مترقبه و غير عمد دچار نقص عضو در يك يا چند عضو بدن گردد -٣
ريال و جهت  ٢٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠ايران و تعيين درصد نقص عضو ، درصدي از مبلغ س از تائيد پزشك معتمد بيمهپ

  ريال پرداخت خواهد شد .  ١٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠بازنشستگان ، درصدي از

  و نحوه صدور بيمه عمر و حوادث در مرخصي بدون حقوق   د) مدارك مورد نياز

مرخصي استعالجي بسر مي برند   در مرخصي بدون حقوق يا ٩٩فند آن دسته از كاركناني كه در اس -١
، مشمول تعهدات شركت بيمه گر قرار ١٤٠٠تنها در صورت واريز ساليانه حق بيمه عمر و حوادث سال 

ضمن مراجعه به اداره رفاه دانشگاه و   خواهند داشت. جهت اين موضوع ، كاركنان مذكور مي بايست
واريز مبلغ حق بيمه ، نسبت به تحويل فيش واريزي به اين اداره اقدام  دريافت شماره حساب ، ضمن

    . نمايند

در صورت بروز حادثه منجر به نقص عضو مي بايست بيمه شده پس از اتمام معالجات و دريافت گواهي اتمام -٢
مه خاتمه ، گزارش سانحه و نا  معالجات ، مدارك مربوطه كه شامل كپي حكم ، فيش حقوقي ، كپي شناسنامه

  معالجات جهت معرفي به بيمه ايران مي باشد را به اداره رفاه دانشگاه ارائه دهد .

در صورت فوت كارمند مدارك زير جهت پرداخت غرامت فوت (بيمه عمر و حوادث) مي بايست تحويل اداره -٣
  رفاه دانشگاه شود.

  كپي شناسنامه متوفي ، كليه صفحات با مهر فوت شد (برابر اصل)-

  كپي كارت ملي متوفي (پشت و رو)-



  كپي رسيد ابطال دفترچه بيمه متوفي-

  كپي رونوشت وفات از ثبت احوال (برابر با اصل)-

  گواهي فوت از پزشك معالج با ذكر علت فوت (برا بر با اصل)-

  فيش حقوقي يك ماه قبل از فوت-

  حكم كارگزيني يا بازنشستگي سال فوت-

،ارائه صورتجلسه اوليه پاسگاه وكروكي افسر كاردان فني (كپي برابر با اصل )  در صورت تصادف منجر به فوت-
  الزامي مي باشد.

اقدام ننموده اند مي   چنانچه تاكنون كاركنان آن واحد نسبت به تكميل فرم وصيت بيمه عمر (پيوست نامه)  -٤
وده و پس از تكميل و تاييد مدير واحد توانند ضمن تكميل فرم مذكور ، نسبت به تعيين وراث قانوني خود اقدام نم

خود و از طريق امور اداري و به صورت محرمانه ، به مديريت حراست دانشگاه ارسال نمايند . بديهي است نگهداري 
   فرم وصيت بيمه عمر بر روي پرونده كارگزيني افراد فاقد اعتبار مي باشد .

به نحو شايسته به اطالع كليه كاركنان  كه موارد بخشنامهمسئوالن مربوطه مي بايست ترتيبي اتخاذ فرمايند  -٥
  .به خصوص افراد متقاضي مرخصي بدون حقوق و مرخصي استعالجي رسانده شود  و بازنشستگان

   

 


