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 به كليه واحدهاي دانشگاه بخشنامه

 

  ١٩٩٩نام بيمه تكميلي سال  ثبتموضوع : 

 

 با سالم و احترام

بدينوسيله به آگاهي مي رساند پس از برگزاري جلسات متعدد توسط كميته بيمه دانشگاه جهت ارزيابي فني كيفيت 

انجام فرايند  گرفتن نتايج نظرسنجي انجام شده از مشمولين بيمه تكميلي وعملكرد شركتهاي بيمه و همچنين با در نظر 

 بيمه پاسارگاد و به مدت يك سال ، شركت 0911/  10/  10 از تاريخ  استعالم قيمت از شركتهاي معتبر بيمه اي استان ،

گرديده است. لذا همكاران )سرپرستي منطقه پنج كشور( جهت انجام امور بيمه تكميلي كاركنان شاغل دانشگاه انتخاب 

بخش خدمات الكترونيك و با در   ، karmand.sums.ac.irمحترم مي توانند ضمن مراجعه به سامانه كارمند به آدرس : 

  نظر گرفتن شرايط ذيل ، نسبت به ثبت نام بيمه تكميلي خود و افراد تبعي اقدام نمايند :

به آدرس شيراز ، خيابان فلسطين ، روبروي سازمان محيط زيست و   مجري قرارداد ، شركت بهين پوشش آتيه پاسارگاد-0

 مي باشد. 92901221-2 با شماره تماس

تومان ) پنجاه  51111تومان ) چهل و هفت هزار و پانصد تومان( ، سطح دو  20511مبلغ حق بيمه جهت سطح يك :  -2

ديوان عدالت  راي اخير ن( مي باشد كه با توجه بهتومان )صد و پنج هزار توما 015111و هشت هزار تومان ( و سطح سه 

تومان  50005، حق بيمه سطح يك   درصد ماليات بر ارزش افزوده بر حق بيمه هاي تكميلي 1  اداري مبني بر تخصيص

تومان )شصت و سه هزار و دويست و  09221)پنجاه و يك هزار و هفتصد و هفتاد و پنج تومان( ، حق بيمه سطح دو 

 تومان )صد و چهارده هزار و چهارصد و پنجاه تومان( مي باشد. 002251ان( و حق بيمه سطح سه بيست توم

 51افزايش يافته كه جهت نمونه افزايش   در قرارداد سال جاري تعهدات كليه سطح ها با ثابت ماندن حق بيمه، -9

درصدي تعهدات جراحي هاي  51 تومان ،افزايش 9111111به مبلغ  2111111تعهدات دندانپزشكي از مبلغ  درصدي

تومان  02111111تومان به  01111111درصدي تعهدات نازايي از  21افزايش   عمومي و تخصصي در هر سه سطح ،

 اضافه نمودن دارو به تعهدات بيمه شدگان را مي توان نام برد .  ، ويزيت و ،افزايش تعهدات زايمان ، آزمايش

سال تمام )در صورت اشتغال به  22لي شامل كارمند ، همسر ، فرزند پسر غيرشاغل تا افراد مشمول ثبت نام بيمه تكمي -2

 سال تمام(، فرزند دختر به شرط مجرد و غير شاغل بودن ، پدر و مادر مي باشد. 25تحصيل تا 

 نكته الف( شرط پوشش افراد خانواده ، معرفي تمام اعضاي تحت تكفل مي باشد .

كارمند ، خود شاغل باشد ، اجباري به بيمه نمودن ايشان نيست و همسر مي تواند مستقال نكته ب( در صورتي كه همسر 

 نسبت به پوشش بيمه خود و پدر و مادر اقدام نمايد.

 نكته ج ( شرط پوشش بيمه تكميلي افراد خانوار اين است كه اين افراد داراي دفترچه بيمه پايه از هر سازماني باشند.

ان كاركنان اناث مانند ساير بيمه شدگان با رعايت مفاد اين قرارداد تحت پوشش مي باشند مشروط نكته د( همسر و فرزند

 رفاه كاركنان  اداره
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  به اين كه كليه اعضاي خانواده را تحت پوشش قرار دهند.

كاركنان مشمول ثبت نام بيمه تكميلي شامل كاركنان رسمي ، پيماني ، قراردادي ، دستيار ، ضريب كا ، طرحي و اعضا  -5

 يات علمي دانشگاه مي باشند.محترم ه

ادامه داشته  0211 مشروط به اين كه دوره خدمت ايشان تا پايان شهريور  الف : كاركنان طرحي ، ضريب كا و دستيار، نكته

 باشد مي توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمايد.

مديريت محترم امور پشتيباني دانشگاه طبق بخشنامه اي كه طي روزهاي آينده   نكته ب: شرايط ثبت نام كاركنان شركتي

 اعالم خواهد شد .  كرد ارسال خواهد

كاركنان پزشك خانواده و كاركنان قرارداد مدت موقت همكاري )قرارداد ساعتي( در صورت واريز حق بيمه ساليانه خود -0

 امكان ثبت نام خواهند داشت .  از طريق درگاه الكترونيك تعبيه شده در سامانه كارمند،

فرانشيز تعهدات در صورت استفاده از سهم بيمه گر پايه در كليه تعهدات جدول صفر و در صورت عدم استفاده از سهم -0

 درصد خواهد بود. 01بيمه گر پايه 

بازپرداخت هزينه هاي انجام شده توسط بيمه پاسارگاد بر اساس تعرفه هاي مصوب در كتاب ارزش نسبي خدمات و  -1

 تا سقف جدول تعهدات سطوح سه گانه خواهد بود.  بيمه مركزي 02رت بهداشت و آيين نامه مراقبت سالمت وزا

آن عده از كاركناني كه در مرخصي بدون حقوق و يا مرخصي زايمان )كاركنان قراردادي و پيماني مشمول صندوق  -1

ويل فيش واريزي به اداره رفاه مي تامين اجتماعي( به سر مي برند تنها در صورت واريز حق بيمه ايام مرخصي خود و تح

و كد شناسه  0502025101توانند مجوز ثبت نام دريافت كنند. شماره حساب دانشگاه جهت اين امر 

 بانك ملت مي باشد. 22111112501020

ت پوشش كاركنان ايثارگر ) جانباز ، فرزند شهيد ، همسر شهيد و آزاده( از طريق بنياد جانبازان و امور ايثارگران تح -01

بيمه تكميلي دي قرار دارند ، لذا آن دسته از ايثارگراني كه تمايل دارند از طريق دانشگاه نيز تحت پوشش بيمه 

قرار گيرند . لذا تاكيد  قرار گيرند مي توانند ضمن ثبت نام و با كسر حق بيمه ماهيانه تحت پوشش بيمه تكميلي  پاسارگاد

  ، حق بيمه رايگان نمي باشد .مي گردد در صورت ثبت نام ايثارگران 

ضميمه شده است. البته طبق جلسات  پيوست بخشنامه به فايل مراكز خصوصي طرف قرارداد با شركت بيمه پاسارگاد -00

مشترك با بيمه پاسارگاد ، مديران اين شركت ملزم به افزايش مراكز طرف قرارداد گرديده اند كه كار انعقاد قرارداد با ساير 

( فهرست به روز شده اين مراكز 11صي توسط اين شركت در حال انجام مي باشد و از ابتداي قرارداد )مهر مراكز خصو

  اطالع رساني خواهد شد .

مطالعه كامل تعهدات و شرايط بيمه حداكثر تا تاريخ   همكاران محترم مي توانند با در نظر گرفتن شرايط فوق و ضمن -02

مانه كارمند نسبت به ثبت نام بيمه تكميلي اقدام نمايد. با توجه به اين كه فهرست ضمن مراجعه به سا 11/  10/  00

انتظار مي رود همكاران محترم در   قبل از شروع قرارداد جهت ثبت به شركت بيمه ارسال خواهد شد  اسامي بيمه شدگان

   مهلت مقرر نسبت به ثبت نام اقدام نمايند .
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