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به یاحمد رضدکتر استیبه ر4113-7464-8413شماره يبه کد اقتصادالنیدانشگاه گنیقرارداد حاضر ب
انیحجت اهللا فلکيآقایندگیبه نماالنیاستان گرانیامهیبیشرکت سهامطرف و کیاز گذارمهیبعنوان

مهیقانون بتیبا رعاگریاز طرف دگرمهیببه عنوان ) 124کد (النیاستان گرانیامهیبسهامیشرکتکلریمد
.یشودنامه ها، بخش نامه ها و ضوابط مربوطه منعقد منی، مقررات، آئ1314مصوب 

کلیات-فصل اول  

:تعاریف و اصطالحات مذکور در این قرارداد منحصراً با مفاهیم زیر مورد استفاده قرار میگیرند
بیمه گر-1ماده

: تلفـن  . خیابـان امـام خمینـی    :بنشانی " شعبه رشت -بیمه ایران استان گیالنً شرکت سهامی بیمه ایران
هاي بیمارستانی، جراحـی ناشـی از بیمـاري و حـوادث و سـایر      هزینهجبرانکه33251976: فاکس 33222151

.دگیرمیهعهدنامه به هاي تحت پوشش راطبق شرایط مقرر در این بیمههزینه

کـه طبـق  ... سازمان بیمه خدمات درمانی، سـازمان تـأمین اجتمـاعی و   :هایی از قبیلسازمانگر پایهبیمه-ه تبصر
ً بیمه گر اولپایه بنابر این بیمه گرهاي .ندمی باشقانون بیمه درمان همگانی، موظف به ارائه خدمات درمان پایه

. دنمحسوب میشوً بیمه گر دوم ً ایرانً و شرکت سهامی بیمه 

٠١/٠٨/٩٦: ٤/٣٤٠٨٦/١٢٤/٩٦
 :٠١/۰۸/٣٠/٠٧/٩٧:  ٩٦

: :)٣٤٠٨٦(
ریال٠٠٠/٤٠٠/٢١٦/٤٧:- ٣٥٧٧: 

ییلقرار داد بیمه درمان تکم
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ار  ذبیمه گ-2ماده 
بـه  دانشگاه گیالن عبارت است ازنامه که مشخصات وي در این بیمهحقوقی شخصی است که "گیالندانشگاه "

ـ  آموزشیمجتمع–5لومتریک-فارسجیبزرگراه خل-رشت: ینشان کـه متعهـد بـه    يسـازمان مرکـز  -النیدانشـگاه گ
.استمه بیپرداخت حق

بیمه شدگان  -3ماده 
به اتفاق کلیه اعضاي عبارتند از کارکنان بیمه گذار که با ارائه رضایت نامه مبنی بر موافقت با پوشش بیمه اي 

درصد انان باید تحت پوشش بیمه 50خانواده شان از طرف بیمه گذار به عنوان بیمه شده معرفی شده اند و حداقل 
.قرار گیرند

که به شدگان استسر، فرزندان، پدر،مادر و افراد تحت تکفل بیمهمنظور از اعضاي خانواده؛ شامل هم-تبصره یک
فرزندان، پدر و ،یمنظور از افراد تحت تکفل، همسر دائم. میباشندبیمه گر پایهتبع بیمه شده اصلی داراي دفترچه 

.قرار دارندهیپامهیتحت پوشش بگونه که به هر یباشدم) کارکنان دانشگاه(یشدگانمهیمادر ب
دانشـگاهی  و درصورت اشتغـــال بـه تحصـیل تمـام وقـت    بیست سال تمام فــرزندان ذکور تا سن -تبصره دو 

. بیمه میباشندتاهنگام ازدواج و یا اشتغال به کاروفرزندان اناث بیست و پنج سال تمامتاسن 

. بیمه میشوندبیست و شش سال تمامدانشجویان رشته پزشکی تا سن) ت1/2/3

پوشش بیمه اي فرزندان ذکور که در شروع قرارداد مشمول بیمه شده اند تا پایـان سـال قـرارداد ادامـه     ) ت2/2/3
. خواهد داشت 

موضوع بیمه -4اده م
هـاي اضـافی درمـانی   هاي بیمارستانی و جراحی ناشـی از بیمـاري، حادثـه و سـایر پوشـش     ه ینهزجبران بخشی از

.ت گرقرار گرفته اسنامه در تعهد بیمهپایه نیست و طی این بیمهگر شدگان است که در تعهد بیمهبیمه
ه شده اتفاق افتاده و منجر بقصد و اراده بیمهن هرواقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدو:حادثه-1/4

.شده گرددهمبیادگی و یا فوتفتجرح، نقص عضو، ازکارا
.اعمال طبیعی وجهاز مختلف بدن طبق تشخیص پزشک استهرگونه عارضه جسمی و اختالل در :بیماري-2/4
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ارذوظایف و تعهدات بیمه گ–فصل دوم 
5ماده 

یـک قـرارداد  پس از امضاء و مبادلـه پانزده روز ار موظف است هنگام عقد قرارداد و حـداکثر ظرف مدت ذبیمه گ
تعیـین  ) (Accessبصورت الکترونیکی طبـق فرمـت اکسـس    فهرست اسامی و مشخصات بیمه شدگان را ، نسخه

شده از سوي بیمه ایران ، عاري از اطالعات نادرست ، مغایرت و خطا در موارد مطروحه طی تبصره یـک و دو مـاده   
. ، تهیه نموده و جهت بیمه گر ارسال نمایدپنج 

-وضعیت بیمه شده اصـلی  : اشد بایدحاوي اطالعات زیر بلیست اسامی ومشخصات بیمه شدگان می-تبصره یک 
-شناسـنامه  شماره–) سال/ماه/روز(رقمی 8تاریخ تولــد-نام پدر -نام خانوادگی-نام -کد پرسنلی -کد ملی 
نسـبت هـر یـک از    ( زیر گروه -شماره دفترچه بیمه پایه -بیمه پایه -تاریخ استخدام -وضعیت تاهل -جنسیت 

. ) اطالعات مربوطه بطور کامل سایروضعیت تکفل و-ه اصلیاعضاي خانواده با بیمه شد
ار تهیـه گردیـده   ذفهرست اسامی و مشخصـات بیمـه شـدگان کـه توسـط بیمـه گـ       الکترونیکی نسخه –تبصره دو 
صـرفاً  . مبادلــه گردد ) بیمه گر و بیمه گذار ( امضاء طــرفین مهر و طی اقدامات اداري مکتوب بواسطهمیبایست 

بیمه شدگان به هنگام پرداخت خسارت مورد عمل و استناد بیمه گر قـرار  يابیمهپوشش چنین لیستی براي احراز 
طی لیسـت الکترونیکـی   بیمه شدگان هویت و مسئولیت هر گونه اطالعات مغایر و اشتباه در خصوصخواهد گرفت 

. مذکور به عهده بیمه گذار میباشد 
ار مکلف است در طـول مـدت قـرارداد تغییـرات ماهــانه ناشـی از افـزایش و کـاهش تعـداد          ذبیمه گ-سهتبصره 

. براي بیمه گر ارسال نماید تبصره یک و تبصره دو ماده پنج را مطابق ن گاشدیمهب

کارکنان جدیـد  : افرادي که درطول مدت قرارداد میتوانند به عداد بیمه شدگان اضافه شوند عبارتند از -) ت1/5/3
که ازدواج کـــرده اند و افرادي که در اثنـاي سـال  کارکنانیکه همسراالستخدام به همراه خانواده تحت تکفلشان و 

پـس از  حداکثر ظرف یکمـاه ار ذمنوط به اعالم بیمه گـ (بیمه اي تحت کفالت بیمه شده اصلی قرار خواهندگرفت
از همـان مـاهی کـه   / از اولین روز ماه بعـد بیمه اي نامبردگان تاریخ مؤثربراي شروع پوشش) . و ازدواج کفالت

.ار خواهد بودذاعـالم کتبی بیمه گ
پس از تولد دو ماهار لیست آنان را حداکثر تا ذنوزادان از بدو تولد بیمه می باشند منوط به آنکه بیمه گ) ت2/5/3

. به بیمه گراعالم نماید
وياز تـاریخ دریافـت نامـه   ار وذشدگان مستند به اعالم کتبی بیمه گتاریخ مؤثر براي حذف بیمه ) ت 3/5/3

)به همراه خانواده آنان( کارکنانی که وخروج از کفالت و یا از فوت شدگانمیباشد موارد حذف بیمه شدگان عبارت
. می باشد قطع می شود ، رابطه همکاري و استخدامی با بیمه گذا
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اي سـایر اعضـاي خـانواده    بیمـه در طول مدت بیمـه فـوت کند،پوشـش   اصلی شده که بیمهدرصورتی-) ت4/5/3
.خواهدداشتصرفاً تاپایان سال بیمه اي قرارداد ادامه،بیمهشرط پرداخت حقمتوفی بهاصلی شده بیمه

بیمه گذار مکلف است در طول مدت قرارداد تغییرات ماهانـه ناشـی از افـزایش و کـاهش تعـداد بیمـه       )ت5/5/3
بـراي بیمـه گـر ارسـال     -وضعیت بیمه شـده -تاریخ تغییر وضعیت-را با اضافه نمودن علت تغییر وضعیتشدگان

. نماید
، درلیسـت اسـامی اولیـه    اسامی و مشخصات آنان و هریک از اعضاي خانواده شان کارکنانی که–تبصره چهار 

نمیتواننـد در عدادبیمه شـدگان ایـن   افتادگی ًً از قلم موضوع تبصره دو وسه ماده پنج قرارداد درج نباشد باستناد 
. اردالیل موجهی ارائه ومورد تائید بیمه گرواقع گردد ذمگربیمه گ. قراردادقراربگیرند

میزان حق بیمه -6ماده 
گـر موکـول بـه    انجـام تعهـدات بیمـه   وگر بپردازد در مقابل تعهدات بیمهدگذار بایحــق بیمه وجهی است که بیمه

با توجــه به تعهدات بیمـه گر، حــق بیمه ماهانه هــر یک که استتعیین شده در این بیمه نامه هبیمپرداخت حق
. باشدریال000/100/1براي کلیه سنین مبلغ )با احتساب فرانشیز و مالیات سال قرارداد(گانشداز بیمه

ترتیب پرداخت حق بیمه -7ماده 
پانزدهم ابتداي هر ماه یا حداکثر تا ار مکلف است حق بیمه قرارداد را با توجه به تعداد بیمه شـدگان در ذبیمه گ

در صورت عدم پرداخت بموقع . مهلت پرداخت حق بیمه قطعی میباشد. گر پرداخت نمایدر وجه بیمهدماه بعد
جبـران خسـارت نخواهـد    بـه و در زمـان تعلیـق تعهـدي    آمـده به حالت تعلیق درخودکاربطور قرارداد ، حق بیمه

. رفع تعلیق خواهد شدبطور خودکار و سیستمی بدیهی است به محض پرداخت حق بیمه هاي معوق، قرارداد .داشت
تعیـین  کـه بوسـیله الحـاقی    ) افـزایش و کـاهش  (حق بیمه مربوط به تغییرات ماهانه بیمـه شـدگان   -تبصره یک 

. در پایان همان ماه در وجه بیمه گر پرداخت گردد که میبایست گرددیم
:تعداد بیمـه شدگانکاهش یا افزایش حق بیمه مربوط به –دوتبصره 

. در مورد افزایش تعداد بیمـه شدگان حق بیمه کسر مــاه یک ماه تمام محاسبه میشود -) ت 1/7/2

. در مورد کاهش تعداد بیمه شدگان حق بیمه ماه مورد عمل قابل برگشت نمیباشد -)ت2/7/2
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شرایط و میزان تعهدات بیمه گر-صل سومف
هزینـه هـاي پزشـکی    ، ارذبیمه گر متعهد است در ازاء انجام وظایف و تعهدات بیمه گـ -حدود تعهدات -8ماده 

: بشرح تعهدات زیر جبران نمایداي موضوع این قرارداد را براي یکسالبیمه

تعهدات ساالنه پوششعنوانردیف
واحدریاله ب

بیمه شده-فرانشیز

تحت اصلی
تکفل

1/8

وهزینه هاي درمانی، رادیوتراپی، )بستري و سرپایی ( شیمی درمانی ، جراحی، هاي بستريجبران هزینه
شکن در آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ، ) طبق تعریف وزارت بهداشت(بیماران خاص ) بستري و سرپایی( 

، پیوند قرنیه چشم وسایرپیوندها  Day-Careمحدود ومراکزجراحیوبیمارستان 

هايشود که مدت زمان مورد نیاز براي مراقبتاطالق میهاییبه جراحیDay Careاعمال جراحی: تبصره
سال 70يسال و باال7هزینه همراه افراد زیر.کمتر از یک روز باشد، بعد از عمل در مراکز درمانی

هادربیمارستان

%10%10نفربدون سقف

، گامانایف، )استثناي دیسک ستون فقراتبه(مغز و اعصاب مرکزي و نخاع -اعمال جراحی اصلی هزینه 2/8
%10%10نفربدون سقف)1با احتساب بند ( و جراحی سرطان  مغز استخوانپیوندکلیه و پیوندکبد، پیوندریه، پیوندقلب،

%10%10نفر000/000/40هزینه زایمان طبیعی و عمل سزارین 3/8

و اعمال جراحی مرتبط ، ) هزینه هاي تشخیصی ، درمانی  و دارویی ( هزینه هاي درمان نازایی و ناباروري 4/8
IUI ،ZIFT ،GIFT میکروانجکشن و،IVF.000/000/4010%10نفر%

آي، اکوکاردیوگرافی، استرس اکو ، آرامانواع آندوسکوپی ، سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، : شامل1پاراکلینیکی 5/8
%10%10نفرسقفبدونسیستوسکوپی ، رکتوسکوپی ، گاستروسکوپی ، آنوسکوپی، » تراکم سنجش استخوان«دانسیتو متري 

6/8
شنوایی سنجی، ،)یستومتري یا سیستوگرام( تست ورزش، تست آلرژي، تست تنفسی، نوار مثانه: شامل 2پاراکینیکی 

نوار مغز ،)NCV(نوار عصب ، EMG(، نوار عضله ) اسپیرومتري( جی ، آنژیوگرافی چشم ، تنفسی بینایی سن
)EEG( گوش ، شستشوي گوش ، پریمتري ، تست روانشناسی ،  میلوگرافی ، تست اوره ، نوار.

%10%10نفر000/000/10

7/8

ه،یوباز کردن گچ، ختنه، بخيریها،  گچگیودر رفتگیشکستگ: شامل یمجاز سرپائيهایجراح
به استثناي رفع عیوب انکساري دید ( یدرمانزریلبیوپسی ،تخلیه کیست ، پوم،یلونیزیاکس،یوتراپیکرا

تزریقات و پانسمان ، ه،یبخدنیکش،) اگر زیبایی نباشد( برداشتن زگیل  و میخچه ، برداشتن خال ) چشم 
)با جنبه درمانی و تأیید پزشک معتمد بیمه گر( اشعه فتوتراپی 

%10%10نفر000/000/10

8/8
که به يچشم  در موارديانکساروبیمربوط به رفع علیزیک چشم راست وچپ و جبران هزینه هاي 

نصف ،ینیو دور بینیبکیدرجه نزد( هر چشمییناینقص بدرجه گر مهیپزشک معتمد بصیتشخ
باشدبراي هر چشم شتریبایومترید3) گماتیآست

%10%10نفر000/000/15

9/8
صرفاً مازاد بر سهم ( داروهاي مجاز کشور و دارو بر اساس فهرست ) وزارت بهداشتطبق تعرفه( ویزیت 

و خدمات اورژانس در موارد غیر بستري  و جبران هزینه هاي داروهاي خارجی و پوستی با ) بیمه گر اول
000/000/12.تجویز پزشک متخصص معالج و تأیید پزشک معتمد بیمه گر ، مشاوره و روانشناسی 

%10%10نفر

آزمایشهاي تشخیص پزشکی، پاتولوژي، : شامل) بغیر از چکاپ و غربالگري( آزمایشگاهیهاي خدمات جبران هزینه10/8
%10%10نفر000/000/10. ، کایروپرکتیک  ، پاپ اسمیر شناسی، انواع رادیولوژي، نوار قلب، فیزیوتراپیشناسی و ژنتیکآسیب

درصد بیمه شدگان 2صرفاً ایمپلنت و ارتودنسی ( ه دندانپزشکی طبق آیین نامه مربوط بيهانهیجبران هز11/8
%10%10نفر000/000/30با استثناي اعمال زیبایی) در طول قرارداد 

%10%10نفر000/000/3عینک طبی و لنز تماس طبی12/8
%10%10نفر000/000/3گوش  راست و چپسمعک13/8
%10%10نفر000/000/15) طبق تعریف وزارت بهداشت( هزینه هاي اروتز 14/8

15/8
نقل ایویشده درمراکز درمانمهیشدن بيمشروط به بستریپزشکيتهایفورریآمبوالنس و سايهانهیهز

: يطبق دستور پزشک معالج داخل شهریدرمانیصیمراکز تشخریبه ساماریوانتقال ب
:يشهرنیب

000/800
%10%10نفر000/300/1
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طبق شرایط عمومی پیوست میباشـد کـه در خصـوص انجـام     ) در مطب(فهرست اعمال غیرمجاز سرپایی -تبصره 
. بیمه گر تعهدي به عهده نخواهد داشت ب ، اینگونه اعمال در مط

تعهدات سالیانه-9ماده 
و نامحـدود براي هر یـک از بیمـه شـدگان  همـان     5/8،و1/8بندهاي مجموع تعهدات سالیانه بیمه گر در مورد 

، 6/8، 4/8، 3/8نامحدود و تعهد بند هاي 1/8با احتساب تعهدات بند 2/8حداکثر تعهد بیمه گر در خصوص  بند 
.بصورت مستقل در  نظر گرفته می شود 15/8، 14/8، 13/8، 12/8، 11/8، 10/8، 8/8،9/8، 7/8

دوره انتظار-10ماده 
براسـاس تعـداد بیمـه    .نـدارد گر تعهدي بـه جبـران خسـارت    زمانی است که در طول آن بیمهمدت:دوره انتظار 

. شدگان بیش از هزار نفر ، دوره انتظار حذف می گردد  
ماه6نفر 1000و گروههاي زیـر  ماه 9نفر250زایمان و سزارین براي گروههاي زیردوره انتظار براي تعهد -1-10

.از تاریخ شروع پوشش بیمه اي هر یک بیمه شدگان خواهد بود 
انواع سـل  -گواتر–لوزه –فتق : بیماریهاي مزمن شامل . ماه می باشد3دوره انتظار براي بیماریهاي مزمن -2-10
سـینوزیت  –و انحـراف بینـی   –پولیـپ  –بیماریهاي نئو پالسـتیک  –دیسک ستون فقرات –پروستات –صرع –

سـنگ کلیـه و کیسـه    –نارسایی مزمن کلیـه  –سیستوسل ورکتوسل -هیستروکتومی–کیست تخمدان –مزمن 
به استثناء موارد اورژانس کـه منجـر   ( دیابت -امراض مزمن قلبی و عروقی  –کاتاراکت –ماستیولیدکتومی -صفرا

CCU ،ICUبه بستري در 

( را به صورت موالی و مستمر قبالً در نزد بیمـه ایـران یـا بیمـه گـر دیگـر       بیمه شدگانی که دوره انتظار-تبصره 
.طی نموده اند در قرارداد جاري مشمول دوره انتظار نخواهد شد) مستند به ارائه لیست با مهر امضاء بیمه گر 

فرانشیز-11ماده 
در . تأمین ان عهده بیمه شده می باشد فرانشیز درصد معینی از هزینه هاي درمانی مشمول تعهدات این قرارداد که 

.می باشد8درصد هزینه هاي مورد تعهد موضوع ماده 10این قرارداد فرانشیز بابت سهم بیمه گر اول 
در صورتی که بیمه شدگان بنا به عللی مایل به استفاده از سهم خسارت درمان بیمه گر اولیه –تبصره یک 

نباشند و یا بیمه گر اولیه از پرداخت هزینه ها به هر دلیلی ...) سازمان بیمه خدمات درمانی  ، تأمین اجتماعی  و( 
قرارداد  و تبصره  هاي ان با ارائه  اصل مدارك پس از کسر 8خودداري  نماید هزینه مورد تعهد مندرج در ماده 

بدیهی است چنانچه هزینه هاي باقی مانده بیمه . واهد شد فرانشیز مقرر از هزینه هاي قابل پرداخت محاسبه خ
شده پس از کسر فرانشیز معادل یا باالتر از سقف تعهدات باشد بیمه گر مکلف به پرداخت هزینه ها تا سقف قراداد 

. می باشد 
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ت عدم فرانشیز هزینه هاي بیمارستانی ، جراحی ف زایمان و سایر هزینه هاي تحت پوشش در صور:تبصره دو 
کل هزینه هاي درمانی  مربوط خواهد بود درصد 30استفاده از دفترچه درمانی بیمه گر پایه حداقل 

حداقل فرانشیز تعیین شده در قرارداد معادلپایه، فرانشیز سهم بیمه گر ازاستفاده در صورت عدمشایان ذکر است 
.و در غیر این صورت معادل سهم بیمه گر پایه خواهد بود  

استثنائات -12ماده 
شرایط عمومی پیوست از شـمول تعهـدات   7جبران هزینه هــاي بیمارستانی و جراحــی و پاراکلینیکی طبق ماده

.بیمه گر خارج میباشد 
اعمال جراحی که به منظور زیبایی انجام می گردد مگر اینکه ناشی از وقوع حوادث تحت در طی مـدت قـرارداد   -1

.باشد 
زادي مگر اینکه طبق تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد بیمه گر ، رفع  این عیـوب جنبـه   عیوب مادر-2

.درمانی داشته باشد
.سقط جنین مگر در موارد قانونیبا تشخیص پزشک معالج -3
.ترك اعتیاد-4
.خودکشی و اعمال مجرمانه بیمه شده -5
.حوادث طبیعی مانند سیل ، زلزله و آتشفشان -6
جنگ ف شورش ، اغتشاش ، الوا  ، اشوب ، اعتصـاب ، قیـام ، کودتـا ، و اقـدامات احتیـاطی مقامـات نظـامی و        -7

انتظامی و عملیات خرابکارانه بنا به تایید مقامات ذي صالح
.فعل و انفعاالت هسته اي -8
.بیمه گرمهیید پزشک معتمد بیاو تهزینه اتاق خصوصی مگر در موارد ضروري به تشخیص پزشک معالج-9

سال مگر در موارد ضروري به تشخیص پزشک معالج و تأیید 70سال و افراد باالي 7هزینه همراه بیماران بین -10
در صورتی که بیمه شدگان از اتاق خصوصی استفاده نمایند هزینه ها بر اسـاس اتـاق دو   . ( پزشک معتمد بیمه گر 
).تخته پرداخت می گردد

جنون-11
.ازم بهداشتی و آرایشی که جنبه دارویی ندارد مگر به تشخیص پزشک معتمد بیمه گرهزینه لو-12
.جراحی فک مگر آنکه به علت وجود تومور و یا وقوع حادثه  تحت پوشش باشد -13
.هزینه هاي مربوط به معلولیت ذهنی و از کار افتادگی کلی –14
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پزشک  معتمد بیمه گر  درجه نزدیک بینی ، دور بینی رفع عیوب انکساري چشم  در مواردي که به تشخیص  -15
) درجه نزدیک بینی یا دور بینی به اضافه نصف آستیگمات ( ، آستیگمات یا جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم 

.دیومتر باشد 3کمتر از 
اشـت ، درمـان و   کلیه هزینه هاي پزشکی که در مراحل تحقیقاتی بوده و تعرفه درمانی آن از سوي وزارت بهد-16

.آموزش پزشکی تدوین و اعالم نگردیده است 
مربوط باید ههاي داخل کشور آزاد است و پس از پرداخت هزینشده در انتخاب هریک از بیمارستانبیمه-13ماده 

خصوص علت بیمـاري و شـرح معالجـات    رانضمام نظریه پزشک یا پزشکان معالج دحساب مرکز درمانی را بهصورت
. گر تسلیم کندار به بیمهذشده دریافت و از طریق بیمه گانجام

حساب مرکز درمانی گر از مراکز درمانی طرف قرارداد استفاده کند،صورتنامه بیمهشده با معرفیکه بیمهدر مواردي
منعقـده  هاي مربوط براساس قراردادهـاي  هزینهصورتدرغیراینو هاي مورد تعهد خواهد بوداساس محاسبه هزینه

. خواهد شدت تراز پرداخمگر با بیمارستانهاي هبیمه
ترتیب بستري شدن بیمه شدگان -14ماده 

:بستري شوند الزم است نکات زیر را رعایت نمایندبیمارستانهاي غیر طرف قراردادچنانچه بیمه شدگان در -)1/14
. دشواطالع داده ار به بیمه گرذاز طریق بیمه گ، مراتب از زمان بستري در بیمارستانروزپنجظرف مدت حداکثر )1/1/14
.پیش پرداخت و هزینه هاي بیمارستانی را راساً تامین نمایند)2/1/14
اصل مدارك و صورتحسابهاي بیمارستانی بانضمام نظریه پزشک یا پزشکان معالج درخصوص علت بیماري ) 3/1/14

ار و نماینــــــده وي جهـت محاسـبه هزینـه هـاي مربوطـه بـراي        ذگو شرح معالجات انجام شده را از طریق بیمه
. گر ارسال نمایندبیمه

سـازمان خـدمات   بیمـه گـر اول ماننـد    بیمه شدگان می بایست ابتدا نسبت به دریافت سهم خـود از  -تبصره یک 
ی و کپی چک دریـافتی از  درمانی یا تامیـــن اجتماعی اقــدام و سپس با ارائه کپی برابــــر اصل مدارك بیمارستان

.د به بیمه گر ارائه نماینار به بیمه گر ، هزینه هاي انجام شده را ذسازمانهاي فوق الذکر ، از طریق نماینده بیمه گ
دو ماه بعـد  مهلت تحویل مدارك بیمارستانی جهت تسویه هزینه هاي انجام شده حداکثر ظرف مدت -دو تبصره 

از بیمارستان و حداکثر یکماه پس ازدریافت چک بیمه گر اول میباشد و در مورد هزینه هـاي  بیمه شدهازترخیص
. پاراکلینیکی حداکثر یکماه بعد از انجام آن خواهد بود 

بیمه گذار به نحو مقتضی وشایسته  به بیمه شدگان اطالع رسانی خواهد نمود که از سـامانه درمـان   –تبصره سه
علـی ایحـال بیمـه    . ده نمایند تا حجم هزینه هاي درمانی مستقیم بیمه شدگان کاهش یابـد استفا) سدا(الکترونیک 

دو بـازه  مـی توانـد در  14تبصره دو ماه ماده با رعایت مهلت ارسال هزینه هاي درمانی ) یا نماینده مجري(گذار 
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حویـل هزینـه هـاي    نسـبت بـه ت  روزه و در فواصل زمانی یکم تا پنجم و شانزدهم تا بیستم هر ماه5زمانی 
.درمانی  به شرکت اقدام و رسید دریافت نمایند

تعرفه بیمارستان یا مراکز درمانی هم درجه طرف قراردادهزینه هاي بیمارستانی، براسـاس  محاسبه ) 4/1/14
در صورت عدم تعیین حق العمل جراح در صورتحساب بیمارستان این هزینـه حـداکثر معـادل    . می باشد گربیمهبا 

.برابر تعرفه خدمات درمانی محاسبه و پرداخت خواهد شد پنج
محاسبه هزینه هاي پاراکلینیکی و سرپایی ، براساس تعرفه اعالم شده توسط وزارت بهداشـت و درمـان و   ) 5/1/14

. آموزش پزشکی براي بخش دولتی و خصوصی و یا حداکثر تعرفه هاي اعالم شده از طرف بیمه ایران می باشد 
شـده و بـا   امکان معالجـه در داخـل کشـور بـا تشـخیص پزشـک معـالج بیمـه        علت عدمبهشدگانی کهیمهب)6/1/14

هـاي پزشـکی نیـاز بـه     فوریـت دلیـل گردند و یا هنگام مسافرت به خارج از کشور بهگر به خارج اعزام میتأییدبیمه
ی ایـران در کشـور مربوطـه،    کنند در صورتی که سفارت یاکنسولگري جمهـوري اسـالم  تشخیص و معالجه پیدا می

گر مندرج در هاي مورد تعهد بیمههاي پزشکی وبیمارستانی آنان را تأیید کند تا سقف هزینههاي هزینهصورتحساب
یعنی موارد فاقد تاییدیه از سوي پزشک معالج (احراز هریک از موارد فوقدر صورت عدم. پرداخت خواهد شدد قراردا

توجـه  با، در کشور مربوطها .ا.تأیید سفارت یاکنسولگري جحسبشدههاي انجام، هزینه)و بیمه گر یا غیر اورژانسی
.شودگر محاسبه و پرداختمیطرف قرارداد بیمهبه باالترین تعرفه مراکز درمانی

شده توسط بانـک مرکـزي جمهوریاسـالمی ایـران در زمـان تـرخیص       میزان خسارت براساس نرخ ارز اعالم:تبصره
.ازبیمارستان محاسبه خواهد شد

بیمـه گـر اسـتفاده نماینـد     بیمارستانهاي طرف قـرارداد چنانچه بیمه شدگان بخواهند از خدمات -)2/14
:موظفند نکات مشروح زیر را مراعات نمایند

دستور پزشک معالج مبنی بر لزوم بسـتري در بیمارسـتان طـرف قـرارداد     اصل دفترچه بیمار وبا ارائـــه) 1/2/14
. اقدام نمایند)سدا–مشمول سامانه درمان الکترونیک(یا بیمارستاننسبت به اخذ معرفینامه از بیمه گر 

ار ذاز زمان بستري شدن بیمه شده در بیمارستان، مراتب از طریق بیمـه گـ  روزپنجظرف مدت حداکثر ) 2/2/14
. به بیمه گر اطالع داده شود 

ا ارائـه دفترچـه درمـانی معتبربـه     درموارد اورژانس و یاساعات غیراداري، بیمه شدگان میتوانند مستقیماً ب) 3/2/14
بیمارستانهاي طرف قرارداد بیمه گر مراجعــه و بستري گردندو متعاقباً دراولین سـاعات اداري روز بعـد معرفینامـه    

. مربوطه را اخذ و تحویل بیمارستان نمایند
اینگونـه هزینـه هـا از    . ار میباشـد  ذهزینه هاي خارج از تعهد و خارج از سقف بعهده بیمه شده و بیمه گـ ) 4/2/14

. ار حداکثر ظرف مدت یکماه میبایست در وجه بیمه گر پرداخت شودذم کتبی به بیمه گتاریخ اعال
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اقـدام بـه   رائه مدارك نادرسـت اوسیله اظهارات کاذب و یاعمداً بهشـده  هرگاه ثابت شود که بیمه)5/2/14
شـدگان  شده و بیمـه بیمهنام حالت شدگان وابسته به خودکرده است، درایندریافت وجوهی براي خود و یا بیمه

گـر محق به دریافت وجوهی است که تحت هر عنــوان  و بیمهخارج شدهوابسته به وي از لیست قرارداد بیمه
و شـدگان وابسـته بـه وي پرداخـت کـرده اسـت      شده و یا بیمـه هـاي درمانـی به بیمهبابت هزینهاز ابتداي قرارداد

.رد نخواهد شدگر نیز مستهاي پرداختی به بیمهبیمهحق
ایـن  . خود را به بیمه گر معرفی نمایدنماینده تام االختیارار موظف است قبل از شروع قرارداد ذبیمه گ-15ماده 

بدین . ار و بیمه شده را بعهده داردذار بوده و کلیه امور مربوط به وظایف بیمه گذنماینده رابط بین بیمه گر و بیمه گ
مراجعـه  ترتیب بیمه شدگان میبایست امور درمانی خود را در قالب این قرارداد به کمک ایشـان انجـام دهنـد و از    

. خودداري نمایندمستقیم به بیمه گر

جهـت  (دگان ار، مشخص گردد تعداد بیمه شذچنانچه پس از ارائه لیست بیمه شوندگان از طرف بیمه گ-16ماده 
بیمه گر مجاز به تغییـرات در میـزان تعهـدات و    ، کمتر از تعداد مندرج در قرارداد است ) محاسبه حق بیمه قطعی 
. شرایط قرارداد خواهد بود 

بمنظور تسریع در رسیدگی و پرداخت خسارت به بیمه شدگان ، حق تحقیق در مورد چگونگی درمان و -17ماده 
. نین بررسی نسخ و مدارك مربوطه براي بیمه گر محفوظ میباشد معالجات انجام شده وهمچ

حل اختالف نظر -18ماده 
در صورت بروز هرگونه اشکال در تفسیر و نحوه اجراي قرارداد ، موضوع حتی االمکان از طریـق مـذاکرات فیمـابین    

. در غیر اینصورت راي مراجع ذیصــالح نافذ میباشد . حل و فصل خواهد شد 
مدت قرارداد -19ماده 
و در سـاعت  شـروع 80/9513/ 01مـورخ صفر بامداد ساعت یکسال تمام شمسی است که از بیمه نامهمدت 

. خاتمه مییابد03/70/6139بیست و چهار مورخ 

شرایط  فسخ قرارداد -20ماده 
شرایط عمومی این بیمـه، درخواسـت   15و 14با شرایط تعیین شده در ماده ار می توانند صرفاًذبیمه گر و بیمه گ

.در طول مدت بیمه رابنمایندد فسخ قراردا
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شرایط تمدید قرارداد-21ماده 
. ار و با صدور الحاقی انجام خواهد شد ذتمدید قرارداد براي سالهاي بعد با توافق بیمه گر وبیمه گ

شرایط عمومی بیمه درمان گروهی در کلیه مواردي که در این قرارداد ذکري به میان نیامده بر طبق -22ماده 
قوانین جـاري  وار شده است ذکه جزء الینفک این قرارداد میباشد وتحویل بیمه گ)مصوب شورایعــالی بیمه(

. عمل خواهد شدمملکت

نسخه که در حکم واحد میباشند تنظیم گردیده و دوتبصره و در 13ماده و23این قرارداد مشتمل بر -23ماده 
. بادله شده است مامضاء و 06/08/96در تاریخ 

بیمه گربیمه گذار

شرکت سهامی بیمه ایران استان گیالندانشگاه گیالن

مدیر کل بیمه-حجت اله فلکیانریاست دانشگاه- احمد رضی
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) اگر زیبایی نباشد(هاي میلوگرافی، تست اوره، نوار گوش، شستشوي گوش ، برداشتن زگیل، خال، جبران هزینه-1
، تزریقات و پانسمان، ) در هر صورت( کایروپرکتیک، پاپ اسمیر، پریمتري، اشعه فتوتراپی، تزریق ژل در مفصل 

به تشخیص پزشک معالج ( نوسنتزمشاوره و روانشناسی، گفتار درمانی، تست روانشناسی ، تست سالمت جنین یا آم
5، نوار قلب جنین  از محل پاراکلینیکیNST، ) بدون در نظر گرفتن سن مادر 

تا سقف وخدمات اورژانس در مواقع غیربستري) اعم از داخلی وخارجی ( جبران هرگونه هزینه ویزیت ودارو-2
سقف تعهدات 9/8، پس از استفاده از بند 12.000.000

گر متعهد می گردد هزینه هاي خدمات آزمایشگاهی بیمه شدگانی را که از سقف تعهد کامل استفاده می نماید بیمه-3
.پرداخت نماید5/8مازاد را از محل بند

.7/8بازکردن کچ، بانداژ از محل پاراکلینیکیهزینه هاي کشیدن ناخن دست وپا ،جبران-4
همسر، فرزندان و (شدگان مهیاز بکیهر يبراربوط به دندانپزشکی جبران هزینه هاي م: 11/8در خصوص بند -5

عصب م،یترمشه،یو پروساژ، پروتز و روکش، درمان ريریدندان، جرم گدنیاعم از کش) تحت تکفلنیوالد
صرفاً ایمپلنت ( مپلنتیا،ی، ارتودنس)متحركریاعم از متحرك و غ(یلثه،دندان مصنوعیدندان،جراح،پرکردنیکش

با استثناي اعمال زیبایی) درصد بیمه شدگان در طول قرارداد 2ارتودنسی و
کنند استفاده می) خصوصی یا دولتی (جهت تشویق مادرانی که به جاي سزارین از زایمان طبیعی از بیمارستانهاي -6

ماه تحت پوشش بیمه 6نوزاد متولد شده را به مدت ) براي یک درصد از بیمه شدگان(مقرر گردید بیمه بعنوان پاداش
.ماه همکار دانشگاهی بصورت اقساط آن را پرداخت نماید6عمر وپس انداز قرار دهد و بعد 

ریال از محل پوشش جراحی عمومی و بستري پس از 000/000/110هاي درمانی نازایی تاسقف پوشش هزینه-7
سقف تعهدات  4/8استفاده از بند 

الحاقی خدمات  اضافی
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روز 14راي پرداخت هزینه کرد پزشکی همکاران از تاریخ تحویل به شرکت بیمه گر بحداکثر مهلت شرکت بیمه-8-1
است  در صورت عدم بررسی بموقع از سوي بیمه گر و تأخیر در پرداخت هزینه ها ضمن پاسخگویی نسبت ) دو هفته(

.به ضرر وزیان مدت تلف شده اقدام نماید
ها، الزم است کارشناس بیمه در دسترسی آسان به هزینهجهت جلوگیري از اتالف وقت و کوتاه کردن فرایند-8-2

ها، نمایند در هنگام پذیرش هزینهباجه دانشگاه الزاماً هر روز کاري حضور داشته باشد تا همکارانی که مراجعه می
.مواردي که  نقص واشکال دارد از بدو ورود اظهار نظر نماید تا بیمه گذار نسبت به رفع عیوب اقدام نماید  

با ارائه شماره حساب . (ها مستقیماً به شماره حساب همکاران واریز و از طریق پیامک اطالع رسانی شودهزینه-8-3
). شبا

.افراد تحت پوشش قرارداد  می باشد) حذف و اضافه(گر موظف به بروز کردن اطالعات بیمه-8-4
فاکتور و هزینه کردها را در قالب اطالعیه جهت گر موظف است دستورالعمل راهنماي چگونگی ارائه بیمه-8-5

.سازي به دانشگاه کتباً اعالم نمایدشفاف
هاي شاخص قرارداد تنظیم نماید، در غیر این ها و آزمایشگاهها، کلینکگر موظف است با کلیه بیمارستانبیمه-9

صوصی مربوط در استان  اقدام تراز با بخش خگر موظف است نسبت به پرداخت هزینه هاي نقدي همصورت بیمه
.نماید

.باشدماه می2ماه و براي بیمارستانی 4هاي پاراکلینیکی و دندانپزشکی مهلت ارایه هزینه-10
هاي معتبر و مورد تأیید دانشگاه قرارداد منعقد نماید به صورتی که همکاران گر متعهد است با آزمایشگاهبیمه-11

اه مربوطه مراجعه  وبدون پرداخت هزینه اقدام نمایدبتوانند مستقیماً به آزمایشگ
گر موظف است نسبت به عقد قرارداد با تعدادي از پزشکان مجرب عمومی، متخصص، فیزیوتراپیست، جراح، بیمه-12

دندانپزشک، مراکز تصویربرداري جهت دسترسی آسان به بیمه گذار  اقدام نماید در این راستا چنانچه پزشکی به 
.اضافه ویا حذف گرددبیمه گر موظف است در اسرع وقت مراتب را به اطالع بیمه گذار برساندقرارداد

:در خصوص فرایند دندانپزشکی موارد زیر الزم است از سوي بیمه گذار رعایت شود-١٣

اولیه وتأییدپزشک معتمد شرکت بیمه گر الزامی  opgارائه غیر طرف قرارداددر صورت مراجعه به پزشک -13-1
.است

و ارائه ) مرکزي ( اولیه و اخذ تأییدیه از شرکت بیمه ایران opgطرف قرارداددر صورت مراجعه به پزشک -13-2
.آن به پزشک طرف قرارداد الزامی است

.اولیه و ثانویه الزامی استopgدرصورت عدم رعایت دو بند قبل -13-3
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گر، به حساب بیمهگذار و تعهد به کسر از حقوق و واریز وجهگر متعهد است در صورت درخواست بیمهبیمه-14
قسط مساوي و متوالی اقدام 9حداکثر در (بصورت اقساط ) منزل مسکونی و اماکن تجاري... (سوزي وآتشجهت بیمه

).نماید
چنانچه . باشدسئواالت مطروحه از سوي بیمه شدگان میشرکت بیمه موظف به رفع نواقص و پاسخگویی به -15

.گر جهت پاسخگویی در جلسه حضور یابددانشگاه مواردي از کم کاري را مشاهده نماید الزم است بیمه
ازدواج فرزند یا یکی از افراد تحت -فوت-بازنشستگی: (گذار یکی از شرایطچنانچه در طول قرارداد بیمه-16

.گر موظف است بیمه تکمیلی را ابطال نمایدگذار، بیمهدر صورت درخواست بیمهحادث شود، ) پوشش
اطالعات خروجی مانند (گذاران اعم از گر مکلف است از طریق نماینده مجري قرارداد گزارش اطالعات بیمهبیمه-17

یکی، بیمارستانی، جراحی، هاي پاراکلینگزارش به تفکیک نوع هزینه، تعداد، سقف پرداخت براي هر فرد، شامل هزینه
اي تحت عنوان در این راستا با عنایت به این که دانشگاه سامانه. را به صورت ماهیانه در اختیار دانشگاه قرار دهد...) و

گر در اختیار دانشگاه قرار گیرد تا کلیه بیمه و رفاه طراحی نموده است الزم است اطالعات خواسته شده از سوي بیمه
.گذار داشته باشنداي را به صورت شفاف و بدون مراجعه به بیمهاطالعات بیمهگذاران بیمه
هاي طرف قرارداد با دانشگاه در صورت معرفی دانشگاه و گر متعهد به پوشش بیمه تکمیلی پرسنلی شرکتبیمه-18

.باشدتعهد به کسر از مطالبات شرکت طبق ضوابط شورایعالی بیمه مرکزي می
گر موظف به صدور معرفی گذار، بیمهاعالم کلیه مشخصات کارکنان در ابتداي قرارداد از سوي بیمهبا توجه به -19

.باشدبدون نیاز به معرفینامه کتبی از دانشگاه  می.... هاي بیمارستانی و نامه
:قرارداد اضافه می گردد17تبصره ذیل به ماده -20

تواند توسط شخص اسناد داراي اهمیت باشد، اسناد مربوطه صرفاً میچنانچه در مواردي براي بیمه شده محرمانه بودن
.گر برسدبیمه شده به رویت پزشک معتمد بیمه

تمام وقت دانشگاهی تا سن سال تمام و در صورت اشتغال به تحصیل دووبیستفرزندان ذکور تا سن-21
سال و فرزندان اناث تا هنگام ازدواج و یا اشتغال به ونهسن بیستسال تمام و دانشجویان پزشکی تا هشتوبیست

.کار بیمه میباشند
مختص پزشکان ویژه  ( حسب درخواست هاي متعدد بیمه گذاران مبنی بر پرداخت تعرفه هاي ویزیت ودارو -22

.قرارداد نسبت به پرداخت تعهدات عمل نماید9/8بیمه گر بر اساس چارچوب بند )طب سنتی
قید ... متعهد است در پیامک هاي ارسالی به بیمه شدگان اصلی نوع هزینه پرداختی مثل ویزیت ، دارو ، وگربیمه-23

.گردد
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نماینده بیمه ایران موظف است به منظور شفاف سازي در چگونگی پرداخت هزینه ها وهمچنین جلوگیري از -24
ایران  مختص بیمه گذاران دانشگاه داشته باشد ، سردرگمی همکاران ، سامانه اینترنتی تحت وب، از سوي شرکت بیمه

به نحوي که بیمه گذاران آخرین اطالعات خروجی فاکتور ها ، وهزینه کردها وسایر موارد مرتبط با بیمه را در دسترس 
.داشته باشند

) سبت هاي ملی سمینارهاي بین المللی و ملی ، جشن ها و منا( جهت مشارکت بیمه ایران از برنامه هاي دانشگاه -25
.ساالنه دو بار پشتیبانی وحمایت نماید

باشد با تأیید اداره رفاه وارائه ...) مسافرت یا ضرب العجل یا تصادف و( فاکتور هایی که در مواقع ضروري -26
. مدارك از سوي بیمه گذار پرداخت گردد

شت و شهرستانهاي استان جهت گرفتن گر متعهد است چند داروخانه طرف قرارداد در ربیمه9در خصوص بند -27
دارو توسط بیمه گذاران معرفی نماید ،  بطوري که بیمه گذار بتواند بدون پرداخت وجه نسبت به اخذ داروي خود اقدام 

.نماید 
لیزیک چشم راست وچپ و جبران هزینه هاي جراحی مربوط به رفع عیوب : تعهدات 11توضیح در خصوص بند -28

ر مواردي که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گردرجه نزدیک بینی ، دوربینی ، آستیگمات یا جمع قدر انکساري چشم د
.دیومتر یا بیشتر باشد3) درجه نزدیک بینی و دور بینی به عالوه نصف آستیگمات ( مطلق نقص بینایی هر چشم 

امانه بیمه تکمیلی دانشگاه در فایل اکسل به بیمه گر متعهد می گردد فایل پرداختی هزینه ها کرد ها را متناسب با س-29
.دانشگاه ارائه نماید وهمچنین بیمه گر متعهد می گردد لیست مراکز طرف قرارداد بیمه ایران را به روز رسانی نماید 

01/08/96بند و در دو نسخه که در حکم واحد می باشند تنظیم گردیده و در تاریخ 29این ضمایم مشتمل 
.له شده است امضاء و مباد

بیمه گذار                                                            بیمه گر

شرکت سهامی بیمه ایران استان گیالندانشگاه گیالن

نمایندگی از شرکت سهامی ایران ،  –طاهره صفرزاده ریاست دانشگاه-احمد رضی
34086کد


