تسهیالت و قوانین و مقررات بیمه
قرارداد بیمه حوادث جمعی دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در سال تحصیلی -97
1396
این قرارداد بین شرکت بیمه کارآفرین که بیمهگر نامیده میشود از یک طرف و دانشگاه تربیت مدرس که
بیمهگذار اطالق میشود از طرف دیگر ،بر اساس قانون مصوب اردیبهشت ماه سال  1316آئیننامههای شورای
عالی بیمه و شرایط عمومی بیمه حوادث اشخاص که جزء الینفک این قرارداد میباشد ،با شرایط خصوصی زیر
تنظیم و مورد توافق طرفین قرار گرفته است (قرارداد بیمه حوادث جمعی دانشجویان ،1396 ،ص .)1
تعاریف و اصطالحات
الف) موضوع بیمه :بیمهگر متعهد است در ازای انجام وظایف و تعهدات بیمهگذار ،در صورت تحقق هر یک از
خطرات مشمول بیمه پس از دریافت کلیه اسناد و مدارک مثبته مندرج در ماده چهارم ،در صورت فوت هر
یک از بیمه شدگان ،سرمایههای موضوع این قرارداد را با رعایت موارد مندرج در ماده پنجم در وجه بیمهگذار
پرداخت نموده تا به بیمه شده و یا ذینفع بیمه شده تأدیه گردد .در صورت وقوع نقص عضو و یا هزینههای
پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه ،سرمایههای موضوع این قرارداد در وجه بیمه شده پرداخت میگردد.
(در تمام اوقات شبانه روز بدون قید زمان و مکان) (همان ،ص .)1-2
ب) بیمه شدگان :کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور و
همچنین همسر و فرزندان ایشان در صورت درخواست بیمه شده.
تبصره  :1تاریخ شروع قرارداد  1396/06/31بوده و ضرباالجل پرداخت حق بیمه حداکثر تا سه ماه پس از
مبادله قرارداد میباشد؛ در غیر این صورت شروع پوشش بیمهای از تاریخ پرداخت حق بیمه و انقضاء آن تاریخ
 1397/06/31خواهد بود.
تبصره  :2دانشجویان بیمه شده میتوانند با پرداخت حق بیمه سرانه یکسان در مقابل پوششهای ارائه شده،
همسر و فرزندان خود را نیز تحت پوشش قرار دهند .در این زمینه الزم است لیست مشخصات شناسنامهای
هر یک از فرزندان و همسر بیمه شده به همراه لیست بیمه شدگان اصلی ،به واحد صادرکننده قرارداد تحویل
و حق بیمه متعلقه ایشان نیز پرداخت گردد (همان ،ص .)2
ج) ذینفع :در صورت فوت هر یک از بیمه شدگان ،سرمایه طی یک فقره چک در وجه دانشگاه بابت تسویه با
وراث قانونی بیمه شده متوفی صادر خواهد گردید و در صورت نقص عضو کلی و جزئی دائم ناشی از حوادث،
مشمول بیمه غرامت قابل پرداخت طی یک فقره چک در وجه بیمه شده مربوطه صادر و در اختیار بیمهگذار

قرار خواهد گرفت تا به بیمه شده مورد نظر تحویل گردد (قرارداد بیمه حوادث جمعی دانشجویان،1396 ،
ص .)2
د) سرمایه بیمه :سرمایه بیمه وجهی است که بیمهگر متعهد میگردد در صورت تحقق خطر یا خطرات مشمول
بیمه طبق شرایط این قرارداد به ذینفع تعیین شده در بیمه نامه و یا وراث قانونی بپردازد (همان ،ص .)2
ه) غرامت هزینه پزشکی :غرامت هزینههای پزشکی وجهی است که بیمهگر متعهد میگردد در صورت جرح
بیمه شده در اثر حوادث مشمول قرارداد ،در قبال ارائه صورتحساب پزشکی در وجه بیمه شده و یا سرپرست
قانونی وی پرداخت نماید (همان ،ص .)2
و) نقص عضو یا از کارافتادگی دائم کامل و یا جزئی :عبارت است از قطع ،تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی
انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه بوده و طبق تشخیص پزشک معتمد بیمهگر ،وضعیت دائم
و قطعی داشته باشد (همان ،ص .)2
شرایط و میزان تعهدات بیمهگر
حدود تعهدات
بیمهگر متعهد است در ازای انجام وظایف و تعهدات بیمهگذار در صورت وقوع هر یک از خطرات مشمول بیمه
برای هر یک از بیمه شدگان پس از دریافت کلیه اسناد و مدارک مثبته مندرج در ماده پنجم ،سرمایههای
موضوع این قرارداد را حداکثر ظرف یک هفته به شرح زیر در وجه بیمهگذار پرداخت نموده تا حسب مورد به
ذینفع بیمه نامه یا وراث قانونی بیمه شده تأدیه نماید (همان ،ص .)2
 الف) پرداخت غرامت فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه به میزان  250.000.000ریال.
 ب) پرداخت غرامت نقص عضو دائم (جزئی و کلی) ناشی از حوادث مشمول بیمه حداکثر به میزان
 250.000.000ریال بر طبق جدول نقص عضو مورد عمل.
 ج) جبران هزینههای پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه حداکثر تا مبلغ  50.000.000ریال در
یکسال تحصیلی (همان ،ص .)3
تبصره  :1پرداخت هزینههای پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه بر اساس تعرفههای مصوب وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی میباشد (قرارداد بیمه حوادث جمعی دانشجویان ،1396 ،ص .)3
تبصره  :2به منظور ایجاد تسهیالت برای خانواده متوفی (بیمه شده) در صورت رعایت مفاد قرارداد از سوی
بیمهگذار و با درخواست کتبی بیمهگذار به همراه اصل و یا تصویر برابر اصل خالصه رونوشت وفات و گواهی

پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت بیمه شده ،حداکثر معادل  50درصد سرمایه مورد تعهد را بالفاصله به
عنوان علیالحساب در وجه ذینفع بیمه شده پرداخت مینماید .لذا چنانچه پس از پرداخت مبلغ علیالحساب
مشخص گردد غرامت ،غیر قابل پرداخت و خارج از شمول تعهدات بیمهگر میباشد ،بیمهگذار مکلف است
ظرف مدت یک هفته پس از اعالم بیمهگر ،نسبت به برگشت مبلغ مذکور اقدام نماید (همان ،ص .)3
تبصره  :3حوادث ناشی از رانندگی وسایط نقلیه موتوری توسط بیمه شده ،در صورتی مشمول بیمه میباشد
که بیمه شده دارای گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه مربوطه باشد (همان ،ص .)3
تبصره  :4بیمهگر به موجب ماده  11شرایط عمومی بیمه نامه حوادث موافقت مینماید که غرامت فوت و نقص
عضو و از کارافتادگی (جزئی و کلی) دائم ناشی از وقوع خطر زلزله را طبق تعهدات مندرج در بند الف و ب
ماده چهارم جبران نماید (همان ،ص .)3
وظایف و تعهدات بیمهگذار
بیمهگذار موظف است حداکثر ظرف مدت  30روز از انعقاد قرارداد ،سی دی حاوی مشخصات کلیه بیمه
شدگان را با توجه به موارد مورد درخواست بیمهگر تهیه و در اختیار بیمهگر قرار دهد .بدیهی است پس از
انقضای مهلت مقرر ،بیمهگر از بیمه نمودن اعضای معرفی شده از شروع قرارداد خودداری مینماید.
 -1لیست اسامی و مشخصات بیمه شدگان میبایست حاوی اطالعات زیر باشد:
نام و نام خانوادگی ،تاریخ تولد (روز -ماه -سال) ،شماره ملی ،شماره شناسنامه و محل صدور.
 -2فهرست اسامی و مشخصات بیمه شدگان که توسط بیمهگذار تهیه گردیده ،پس از تایپ به امضای طرفین
رسیده ،ممهور به مهر شرکت بیمه شده مبادله میگردد .چنین لیستی برای احراز هویت بیمه شدگان به
هنگام پرداخت غرامت ،مورد عمل و استفاده بیمهگر قرار خواهد گرفت.
 -3بیمهگذار مکلف است در طول مدت قرارداد در شروع هر ترم تحصیلی (ورودی نیمسال اول و دوم تحصیلی
و ترم تابستانی) لیست اسامی خود را مطابق با بند اول همین ماده در اختیار بیمهگر قرار دهد (همان ،ص .)3
 -4بیمه شدگانی که اسامی و مشخصات آنان در لیست اسامی موضوع بند اول ماده پنجم قرارداد وجود نداشته
باشد ،به استناد از قلم افتادگی نمیتوانند از ابتدای قرارداد در اعداد بیمه شدگان قرار بگیرند .پوشش بیمهای
برای این گونه افراد پس از ارائه مدارک مثبته با توجه به تاریخ وصول نامه بیمهگذار در دبیرخانه بیمهگر ،از
ابتدای ماه آینده (قراردادی) خواهد بود (قرارداد بیمه حوادث جمعی دانشجویان ،1396 ،ص .)3

 -5بیمهگذار موظف است به منظور ایفای تعهدات موضوع قرارداد فوق در صورت بروز خطرات مشمول بیمه،
مدارک به شرح ذیل را حداکثر به فاصله  30روز از تاریخ حادثه جهت بیمهگر ارسال نماید (همان ،ص .)4
الف) در صورت فوت:
 -1اصل و یا فتوکپی تأیید شده خالصه و رونوشت گواهی فوت صادره از طرف اداره آمار.
 -2گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصالح تهیه شده باشد.
 -3گزارش پزشک قانونی و آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت.
ب) در صورت نقص عضو کلی و جزئی دائم ناشی از حادثه:
گواهی پزشک معالج در مورد پایان معالجات و غیر قابل عالج بودن نقص عضو و گزارش مشروح حادثه
که توسط مراجع ذیصالح تهیه شده باشد.
ج) مدارک مورد نیاز جهت جبران هزینههای پزشکی:
ارسال اصل صورتحساب پزشکی و گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصالح تهیه شده باشد
(همان ،ص .)4
میزان حق بیمه
 -1میزان حق بیمه ساالنه هر یک از بیمه شدگان در این قرارداد معادل  22.000ریال (مبلغ  20.184ریال
حق بیمه هر نفر و مبلغ  1.817ریال بابت  9درصد مالیات بر ارزش افزوده) میباشد .حق بیمه ساالنه برای
تعداد  9283نفر از بیمه شدگان جمعاً  204.226.000ریال میباشد .بیمهگذار موظف است با توجه به
تبصره یک ماده سوم حق بیمه را در وجه بیمهگر پرداخت نماید (همان ،ص .)4
 -2میزان حق بیمه هر یک از بیمه شدگانی که در اول نیمسال دوم ( )1395/10/30به لیست بیمه شدگان
قرارداد فوق الذکر اضافه میگردند ،معادل نصف حق بیمه موضوع این ماده میباشد (همان ،ص .)4
 -3حق بیمه مربوط به هر یک از بیمه شدگان که به وسیله الحاقیه تعیین میگردد ،میبایست حداکثر به
فاصله یک ماه از زمان صدور الحاقیه تسویه شود (همان ،ص .)4
 -4حق بیمه شدگانی که به هر دلیلی از لیست بیمه شدگان خارج میگردند ،تا پایان سال قرارداد با رعایت
مفاد بندهای  1و  3ماده ششم محاسبه و اخذ خواهد شد (قرارداد بیمه حوادث جمعی دانشجویان،1396 ،
ص .)4

 -5الزم به ذکر است به موجب مفاد تبصره  2ماده  117قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ،از
ابتدای سال  1394به حق بیمههای معرفی شده فوق الذکر ،معادل نه درصد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
تعلق خواهد گرفت (همان ،ص .)4
 -6در صورت تعدیل نرخ مالیات بر ارزش افزوده از سوی سازمان مالیاتی کشور ،درصد مالیات حق بیمههای
مربوط به آن دوره زمانی به نسبت تغییرات محاسبه و به حساب بیمهگذار منظور خواهد شد (همان ،ص .)4
استثنائات
موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از آن از شمول تعهدات بیمهگر خارج است:
 -1اقدام به خودکشی
 -2صدمات بدنی که بیمه شده عمداً موجب آن میشود.
 -3مستی و یا استعمال هر گونه مواد مخدر و روان گردان.
 -4ارتکاب بیمه شده در اعمال مجرمانه اعم از مباشرت و مشارکت و یا معاونت در آن.
 -5فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذینفع (اعم از مباشرت ،مشارکت و معاونت در آن) در
این صورت بیمهگر منحصراً متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود.
 -6جنگ ،شورش ،انقالب ،بلوا ،اعتصاب ،قیام ،آشوب ،کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی
 -7آتش فشان ،زمین لرزه و فعل انفعاالت هستهای
 -8ورزشهای رزمی و حرفهای ،شکار ،سوارکاری ،قایقرانی ،هدایت موتورسیکلت دندهای ،هدایت و یا
سرنشینی هواپیمای آموزشی اکتشافی و غیرتجاری ،هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی (مسابقه-
ای) ،هدایت و یا سرنشینی هلیکوپتر ،غواصی ،پرش با چتر نجات و هدایت کایت یا سایر وسایط پرواز
بدون موتور.
 -9شرکت در هر گونه جنگ ،شورش ،بلوا ،انقالب ،اعتصاب ،قیام و آشوب و کودتا (همان ،ص .)5
ماده هشتم
مدت اعتبار این قرارداد از ساعت  24تاریخ شروع قرارداد لغایت ساعت  24تاریخ  1397/06/31میباشد
(همان ،ص .)5

