شماره:
تاريخ:
« بسمه تعالی »

پيوست:

موضوع  :بیمه عمر وحادثه  ،نقص عضو و از کارافتادگی

با سالم واحترام :
با استناد صورتجلسه گشایش استعالم شماره  1395/10/27-5/135042و با سپاس ازهمکاری های صمیمانه جنابعالی وهمکاران
محترم  ،خواهشمند است با توجه به موارد اعالم شده زیر و با اطالع رسانی کامل به کارکنان رسمی – پیمانی – کارمشخص -مشاغل خدمات
عمومی ( بجز نیروهای شرکتی ) حداکثر تا  25بهمن ماه  1395نسبت به ثبت نام از متقاضیان بیمه عمر – حادثه  -نقص عضو وازکارافتادگی
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز مدت یکسال که اعتبار آن از  1395/12/01لغایت  1396/11/30شروع خواهد شد اقدام فرمایند.

موارد قابل توجه در ثبت نام بیمه عمر :
 )1مدت قرارداد بیمه عمر – حادثه  -نقص عضو و ازکارافتادگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز از تاریخ  1395/12/01لغایت
 1396/11/30می باشد.
 )2حق بیمه ماهانه هر بیمه شده با توجه به استعالم اخذ شده در تمامی مراکز و واحدها بصورت یکسان و به ازاء

 100/000ریال

هرنفر درهرماه

میباشد( .مبلغ فوق با احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد )حق بیمه ماهانه از حقوق هرماه کسر و در

وجه بیمه گر پرداخت خواهد شد.
 )3در بیمه عمر و حادثه و نقص عضو واز کارافتادگی صرفا کارکنان دانشگاه می توانند بیمه شوند و امکان ارایه بیمه برای افراد تحت تکفل
وجود ندارد.

 )4بیمه عمرو حادثه اختیاری بوده و هیچ اجباری برای بیمه شدن وجود ندارد .بنابر این کارکنان محترم آن واحد در بدو امر با آگاهی
کامل از شرائ ط و تعهدات بیمه گر ( شرکت بیمه البرز )و بخشنامه های ارسالی برای عضویت در بیمه عمرو حادثه اقدام
نمایند و بعد از ثبت نام و شروع اعتبار قرارداد امکان انصراف و یا ثبت نام وجود نخواهد داشت.
 )5مجری قراردادهای بیمه عمرو حوادث کلیه واحدها و مراکز دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،کارگزاری رسمی بیمه محمدی کد 197
( مشاور بیمه دانشگاه ) می باشند  .لذا از همکاران محترم درخواست میگردد از مراجعه حضوری به شرکت بیمه البرزخودداری
نمایند.
 )6کارکنان دفتر مشاور بیمه دانشگاه (کارگزاری محمدی ) در تمام ایام هفته جهت صدور بیمه نامه و الحاقیه های افزایش یا کاهش ،
دریافت اقساط حق بیمه در آدرس  :تبریز – سه راهی گلگشت – خیابان عطار نیشابوری– روبروی درب ورودی دانشکده بهداشت
و تغذیه  -جنب داروخانه دکتر نویدی مستقر هستند لذا درخواست میگردد رابطین محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا از مراجعه بیمه
شدگان بصورت انفرادی به شرکت بیمه جلو گیری شود .شماره تماس دفتر بیمه دانشگاه  33345282 -333343351می باشد.
 )7در طول مدت اعتبار بیمه نامه صرفا در موارد زیر امکان کاهش وافزایش در لیست بیمه شدگان وجود دارد و برای نفرات اضافه شده حق
بیمه از ابتداء همان ماه وتا پایان اعتبار قرارداد دریافت خواهد شد .رابطین محترم رفاهی هر واحد می باست لیت کاهش و افزایش را
حداکثر ظرف مدت یکماه در فرم مربوطه ( فرم شماره )۱تحویل مشاور بیمه دانشگاه نمایند  .با توجه به اینکه هرگونه افزایش و کاهش
از طریق صدور الحاقیه می باشد الزم است رابطین محترم با اخذ نسخه ای از الحاقیه از افزایش و کاهش اعالمی اطمینان کسب نمایند.

الف ) موارد افزایش  :اضافه نمودن نفرات جدید در طول مدت بیمه نامه درموارد زیر امکانپذیر میباشد.
 برسنل جدیداالستخدام حداکثر ظرف مدت  30روزاز تاریخ استخدام می توانند بیمه شوند.
 افرادی که مرخصی بدون حقوق یا استعالجی آنان به اتمام رسیده باشد حداکثر ظرف مدت یکماه می توانند به لیست بیمه اضافه
شوند.

ب ) موارد کاهش :
 افرادییکه بهر دلیل رابطه استخدامی انان با دانشگاه قطع شود ازابتداماه بعد کاهش می یابند( .اززمان اعالم کتبی به مشاور بیمه )
لذا حق بیمه باقیمانده ماه ها تا پایان اعتبار قرارداد قابل عودت می باشد.
 بیمه شدگانی که در طول مدت اعتبار بیمه نامه بازنشسته شوند بشرط پرداخت حق بیمه می توانند تا اخر قرارداد بیمه نامه در
لیست باقی بمانند.
 )8رابطین محترم جهت ثبت نام متقاضیان و برای تکمیل اطالعات مورد نیاز و همچنین مشخص شدن افراد ذینفع ( استفاده کنندگان از
سرمایه بیمه عمر وحادثه ) از فرم شماره  ۲استفاده نمایند  .فرم های تکمیل شده بعد از نهایی شدن لیست بیمه شدگان هرواحد
تحویل مشاور بیمه دانشگاه (کارگزاررسمی بیمه محمدی ) خواهد شد.
 )9جهت سهولت ارتباط با بیمه گر و مشاور بیمه دانشگاه شایسته است هر واحد نماینده ای را بعنوان رابط بیمه عمر وحادثه به
کارگزاررسمی بیمه معرفی نماید و هرگونه ارتباط واحد با مشاور بیمه دانشگاه از طریق رابط محترم انجام گیرد.رابط مذکور وظیفه
ارایه لیست – اعالم تغییرات و تسویه حق بیمه را عهده دار می باشد.
 )10حداکثر سن بیمه شدگان برای بیمه عمر و حادثه  60سال تمام میباشد.لذا امکان بیمه نمودن کارکنان باالی  60سال وجود ندارد.
 )11تعهدات بیمه گر برای بیمه عمر – حادثه –نقص عضو وازکارافتادگی بشرح جدول زیر می باشد:

ردیف

توضیحات

سرمایه قابل پرداخت

1

فوت عادی

 300/000/000ریال

2

فوت در اثر حادثه

 600/000/000ریال

3

نقص عضو وازکارافتادگی جزیی و کلی

 300/000/000ریال

 -12حق بیمه هربیمه شده در هرماه برای کلیه موارد فوق ماهانه  100/000ریال می باشد که بصورت ماهانه از حقوق همکار کسر
خواهد شد.

