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 خطرات تحت پوشش حداکثر سرمایه به ازای هر نفر )ریال( نرخ ساالنه تعداد بیمه شدگان سقف سنی
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بر اثر حادثه فوت  

 نقص عضو و از کار افتادگی بر اثر حادثه

 جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

 

 خطرات اضافی پوشش اضافی ندارد   

 

:استفاده کنندگان سرمایه  

درصد سهم                                                      ذینفع                                                                      پوشش های بیمه ای                    

100                                                                         وراث قانونی                                                                                  بر اثر حادثه در صورت فوت  

100بیمه شده                                                                                                                            نقص عضو و از کار افتادگی بر اثر حادثهدر صورت   

100                                                     بیمه شده                                                                    جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثهدر صورت   

 

 شرایط بیمه نامه حوادث گروهی دانشجویی

 ماده اول: موضوع بیمه نامه

ان هزینه موضوع بیمه نامه عبارت است از تامین پوشش خطرهای مشمول بیمه حوادث بیمه شدگان )فوت، نقص عضو و از کار افتادگی دائم ویا جزئی و جبر

 های پزشکی ناشی از حوادث( طبق شرایط عمومی بیمه حوادث مورد عمل بیمه گر ) پیوست(.

ضاء بدن نقص عضو و یا از کار افتادگی دائم کامل ناشی از حادثه عبارت است از قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اع ( 1تبصره 

و قطعی داشته باشد که در این صورت مالک تشخیص از کار افتادگی نظر پزشک معتمد بیمه گر می باشد. که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم  

در صورت بروز اختالف در مورد میزان نقص عضو جزئی، مورد به کمیسیونی که متشکل از پزشک معتمد بیمه گر و پزشک معتمد بیمه گذار و  ( 2تبصره 

ارجاع و رأی این این کمیسیون برای طرفین قطعی و قابل اجرا خواهد بود.پزشک سومی که منتخب طرفین می باشد   

از هزینه های پزشکی سرپایی و بیمارستانی ناشی از حوادث و هزینه معالجه مسومیتها. هزینه های پزشکی مورد تعهد بیمه گر عبارت است ( 3تبصره   

 ماده دوم: بیمه شدگان

ماده  "ب  "بیمه گذار که اسامی و مشخصات آنان در شروع اعتبار بیمه نامه و یا در طول مدت اعتبار آن طبق مفاد   بیمه شدگان عبارتند از کلیه دانشجویان

 سوم بخ بیمه گر اعالم و تائیدیه مربوطه طی صدور الحاقیه اخذ گردیده باشد.

سال تمام می باشد. 15افل سال و حد 75تبصره ( حداکثر سن مورد تعهد بیمه گر جهت پوشش خطرات مشمول بیمه حوادث   

 د : اعالم سریع خسارت

 پیوست شرایط عمومی بیمه حوادث 7بیمه گذار موظف است در صورت وقوع خطرات موضوع بیمه نامه ) غیر از فوت و یا فوت بیمه شده (، مراتب را طبق ماده 

رار دهد:داده و اسناد و مدارک مثبته را به شرح ذیل در اختیار وی ق( به صورت کتبی به بیمه گر اطالع روز پس از حادثه  15اعالم کتبی حداکثر  )  



در صورت وقوع فوت: – 1 –د   

گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصالح ) انتظامی،قضایی و ...( تنظیم و نام بیمه شده در آن ذکر گردیده باشد. – 1 – 1  

گواهی پزشکی قانونی مبنی بر علت فوت. – 1 – 2  

خالصه رونوشت وفات. – 1 – 3  

جواز دفن. – 1 – 4  

رونوشت برابر با اصل شناسنامه باطل شده متوفی ) کلیه صفحات ( و کارت ملی. – 1 – 5  

مدارک الزم در خصوص استفاده کنندگان از سرمایه بیمه. – 1- 6  

رونوشت برابر با اصل مدارک ثبت نام دانشجو در ترم جاری. -1 – 7  

رونوشت برابر با اصل گواهینامه رانندگی بیمه شده در صورتیکه وی رانندگی وسیله نقلیه را به عهده داشته باشد. – 1 – 8  

در صورت وقوع غرامت نقص عضو و ازکارافتادگی و یا ایجاد هزینه های پزشکی ناشی از حادثه: – 2 –د   

ضایی و ...( تنظیم و نام بیمه شده در آن ذکر گردیده باشد.گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصالح ) انتظامی، ق – 2 – 1  

ه.گواهی پزشک معالج و یا پزشکی قانونی مبنی بر خاتمه معالجات و تائید نقص عضو به انضمام سوابق پزشکی و کلیه رادیو گرافیهای بعمل آمد – 2 – 2  

حادثه به آن مراجعه نموده است.گواهی اولین مرجع درمانی که بیمه شده بالفاصله پس از وقوع  – 2 – 3  

کلیه نسخ اصلی هزینه های پزشکی پرداخت شده. – 2 – 4  

رونوشت برابر با اصل شناسنامه بیمه شده و یا کارت ملی. – 2 – 5  

رونوشت برابر با اصل مدارک ثبت نام دانشجو در ترم جاری. – 2 – 6  

رونوشت برابر با اصل گواهینامه رانندگی بیمه شده در صورتی که وی رانندگی وسیله نقلیه را به عهده داشته باشد. – 2 – 7  

در شده برای در صورت نیاز و به منظور تسریع در انجام امور بیمه ای و پرداخت غرامت، حق بررسی دفاتر و اسناد بیمه گذار در رابطه با بیمه نامه صاتبصره ( 

گر محفوظ بوده و بیمه گذار متعهد به همکاری الزم در این زمینه خواهد بود.بیمه   

عدم انجام تعهدات بیمه گذار ) مندرج در بیمه نامه و شرایط خصوصی ( موجب رفع مسئولیت بیمه گر در پرداخت سرمایه بیمه خواهد شد. –ه   

 ماده چهارم: استفاده کننده ) گان ( یا ذینفع ) ها (

رت فوت بیمه شده سرمایه مورد تعهد براساس قوانین جاری جمهوری اسالمی ایران در وجه وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.در صو لف:ا  

مندرج در ب: در صورت ایجاد نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم کلی یا جزئی بیمه شده سرمایه بیمه و یا درصدی از آن براساس جدول تعیین نقص عضو 

بیمه حوادث مورد عمل بیمه گر به بیمه شده پرداخت خواهد شد شرایط عمومی  

، پرداخت در صورت ایجاد هزینه های پزشکی ناشی از حوادث بیمه شده، سرمایه مورد تعهد بیمه گر براساس ارائه اصل نسخ پزشکی معتمد بیمه گر رسیدهج: 

 خواهد شد.

 ماده پنجم: تعهدات بیمه گر

صورت وقوع هر یک از خطر های مشمول بیمه و پس از دریافت کلیه اسناد و مدارک الزم و انجام صحیح تعهدات بیمه گذار ظرف بیمه گر متعهد می گردد در 

روز سرمایه بیمه را پرداخت نماید. 15مدت   



 مواردی که فاقد پوشش بیمه می باشد ماده ششم:

 اطی مقامات نظامی و انتظامی. )در داخل و خارج کشور(کلیه خسارت های ناشی از جنگ، قیام، انقالب، کودتا و اقدامات احتی -1

 خودکشی و یا اقدام به آن. -2

ه چنانچه بیمه شده هنگام رانندگی دچار حادثه گردد و دارای گواهینامه رانندگی مجاز و متناسب با آن وسیله نقلیه نباشد، اعم از آن وسیل -3

 نقلیه نباشد، اعم از آن که مقصر حادثه باشد یا نباشد.

 تی و یا استعمال هر گونه مواد مخدر، روان گردان و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک.مس -4

 صدمات بدنی که بیمه شده به صورت عمدی موجب آن می شود. -5

 هر نوع دیسک و با فتق بیمه شده. -6

 شد.بیماری و ابتالء به جنون بیمه شده، مگر آنکه ابتالء به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه با -7

 ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت درآن. -8

 فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذینفع ) اعم از مباشرت، مشارکت یا معاونت ( -9

 مقررات مختلفماده نهم: 

منشاء خواهد بود، مگر اینکه به تشخیص بیمه گر امکان مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ایتدای آن از تاریخ وقفوع خطرات  -1

 اعالم توسط بیمه گذار در مدت مذکور ممکن نباشد که در این صورت بیمه گر می تواند موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

 

، در صورت بروز حادثه می توانند با دریافت رونوشت گواهی اشتغال به تحصیل مندرج فوق دانشجویان گرامی با توجه به متن بیمه نامه فوق و با توجه به شرایط

بیمه تماس گرفته تا هماهنگی الزم جهت مراجعه به هریک از شعب بیمه البرز در  1008مایندگی ن 09143002738   و تهیه مدارک الزم با شماره تلفن 

 ریافت غرامت حادثه اقدام نمایند.سراسر کشور و یا خارج از کشور نسبت به تشکیل پرونده و د


