
 

 

   :بيمه شدگان
 

به همراه افراد  ....(kضریب  وپزشک خانواده  طرحی و ی و شرکتی ورسم ،یمانیپ ،ی)قرارداد شاغل )خانم یا آقا( کارکنان هیکل -1
 .آنها )همسر، فرزندان، پدر و مادر( تحت تکفل

ان تکمیلی را ر بیمه درمدضویت تبصره: افراد فاقد بیمه پایه ) تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح ( امکان ع    
 ندارند. 

 تبصره:     

  و ضریب  پزشک خانواده، یطرح، یشرکتدر صورت بیمه شدن نیروهایk ،افراد تحت ه همراه آنها ب یکساله حق بیمه
 .رددت گبصورت یکجا پرداخدر ابتدای قرارداد  می بایست تکفل

 اشد. ب ینشگاه مبا دا آن ها یماندن حداقل شش ماه از ادامه همکار یدسته از همکاران مشروط به باق نای نام ثبت
حقوق فرد  افتیردکه واحد محل  یدر صورت مه،یالزم به ذکر است در صورت ثبت نام در سامانه و پرداخت حق ب

 شود. یه نمعودت داد مهینام لغو و حق ب تثب د،یننما دیرا تائ یادامه همکار یشش ماه آت یحداقل برا
 
ح بیمه ره ای و طریی، نق)طال بیمه تکمیلی در هر یک از طرح های یکی از اعضای خانواده عضویت برای کارکناندر صورت تبصره: 

 . به شرح ذیل بیمه شوند خانوادهبایست تمامی افراد می همگانی(،
 ثبت نام شوندمی بایست  در صورت تمایل به بیمه نمودن والدین، هر دو آن ها

 باشند.میهمسر و فرزندان  افراد خانواده فرد متاهل،
 

( همسر نداشتن شرط هب و باشند پدر یا اصلی شده بیمه تکفل تحت پایه بیمه دفترچه دارای که)تکفل  تحت ذکور فرزندان -2

 گواهی ارائه باشند، با شتهدا اشتغال عالی موسسات یا دانشگاه در وقت تمام تحصیل به صورتیکه در و سال 25 سن تا کارکنان

  سال. 30 تا تحصیل به اشتغال

 داشته خواهدد ادامپوشش بیمه ای فرزندان ذکور که در شروع قرارداد مشمول بیمه شده اند تا پایان سال قراردا. 

 .مرتبط مستندات و معتبر مدارک ارائه و گذاربیمه معتمد پزشک تشخیص به( کلی و جزئی)دائم  افتاده کار از فرزندان -3

 (باشد اصلی شده بیمه تکفل تحت پایه بیمه دفترچه)  همسر نداشتن به مشروط کارکنان )دختر( اناث فرزندان   -4
 .کارکنان مادر پدر و -5
 .تولد از بدونوزادان کارکنان  -6
 تین محدودبدو، گذار مهیب دییبا تا ؛نان باشندآکه قانونا تحت تکفل  )بیمه شده اصلی( کارکنان یجسم و یفرزاندان معلول ذهن -7

 بود.تحت پوشش خواهند یسن

 

ه وی اختی بدر هر از زمان قرارداد، که خالف این موارد اثبات شود، پوشش بیمه ای بیمه شده لغو و حق بیمه پرد

بیمه شده به شرکت  ی بایست توسطمطول این مدت شود؛ همچنین خسارت های دریافتی در عودت داده نمی

 بیمه عودت داده شود.
 


