
 1399-1400کارکنان دانشگاه کاشان   پوشش بیمه عمر و حادثه گروهیاطالعیه مناقصه 

  مشتمل بر : گروهی  حوادثعمر و بيمه پوشش انعقاد قرارداد احتراما،ً نظر به اينكه دانشگاه كاشان در نظر دارد نسبت به 

 فوت به هر علت 

 نقص عضو 

 از حادثه( از كار افتادگی دائم به صورت كلی و جزئی )ناشی 

 متقاضیيان متتیرم  .اقدام نمايدطريق استعالم بها  از مناقصهبه صورت  را خودو بازنشستگان  نفر از كاركنان  850 حدود

پوشش بيمیه ای فیو   در خصوص را پيشنهادی خويش حق بيمه نرخ ، و موارد ذيل مربوطهمقررات می توانند با توجه به 

 حداكثر تا پايان وقیت اداری روز به صورت پاكت در بسته بهمراه مهر و امضا شده اين اطالعيه  ،ذيلجدول قالب در الذكر 

 .نمايند تتويل دانشگاه كاركنان رفاه اداره  به 99/ 6 /28 مورخ  سه شنبه

  است. 31/6/1400تا  15/6/1399تاريخ قرارداد برای مدت يک سال از تاريخ 

 ميليون ريال برای نقص عضو و از كار افتادگی  200ميليون ريال برای فوت به هر علت و  200بيمه  و پوشش سرمايه

 می باشد.

 نمايد. پوشش را اضافه يا كمتتت  تعداد نفرات بيمه گذار ميتواند در طول مدت قرارداد  

 م نمايد.بيمه گر بايستی بدون چكاب پزشكی نسبت به تتت پوشش قراردادن افراد معرفی شده اقدا 

 قرار می گيرند. بيمه پوشش تتت بدون شرط سنی قرارداد اين شدگان بيمه 

 در هر مكان می باشد. وزر شبانه ساعت 24 در بيمهپوشش  شمول 

 كارت بيمه  حوادث انفرادی )در صورت درخواست دانشگاه( صادر نمايد.   ربيمه گر بايستی نسبت به صدو 

 قیرارداد شیرو  حد اكثر يک ماه پس از يكجا بطور شدگان بيمه براساس تعداد كلحق بيمه متعلقه را  گذار بيمه 

 .نمايدمی  پرداخت گر بيمه وجه در

 شعبه مربوطه بوده و عقد قرارداد به صیورت  و مهر پذيرش نرخ پيشنهادی از طرف نمايندگی بيمه منوط به تاييد

 مستقيم با شعبه خواهد بود.

 

 گروهی وادثعمر و حپوشش بیمه جدول پیشنهاد نرخ 

 مالیات برمنظور نمودن مبلغ  ابريال )به ساالنه   نفر برای هر بهای پیشنهادی پوشش بیمه عمر و حادثه گروهی

 ارزش افزوده( باعدد و حروف

 - مبلغ پیشنهادی به حروف 

 
 - مبلغ پیشنهادی به عدد 

 نام و نام خانوادگی 

 نام شرکت 

 امضای شعبه بیمه و مهر

 


