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شرایط حذف و اضافه بیمه شدگان در طول قرارداد
 .1افرادي كه درطول مدت قرارداد ميتوانند به تعداد بيمه شدگان اضافه شوند عبارتند از :


افراد جديد االستخدام و كاركنان انتقالي (منوط به اعالم بيمه گذارحداكثر دو ماه پس از تاريخ استخدام و
انتقال).



همسركاركناني كه ازدواج كـــرده اند (منوط به اعالم بيمه گذارحداكثر دو ماه پس از تاريخ عقد).



افرادي كه در اثنـاي سال بيمه اي تحت كفالت بيمه شده اصلي قرار خواهندگرفت (منوط به اعالم بيمه
گذارحداكثر ظرف دو ماه پس از كفالت ).



نوزادان از بدو تولد بيمه مي باشند  ،منوط به آنكه بيمه گذارليست آنان را حداكثر تا دو ماه پس از تولد به
بيمه گر اعالم نمايد.

 تاريخ مؤثر براي شروع پوشش بيمه اي نامبردگان از تاريخ وقوع مي باشد.
 .2كارمنداني كه از مرخصي بدون حقوق در مدت يک سال بيمه اي استفاده مي نمايند ،پوشش درماني آنها منوط به پرداخت
حق بيمه يكجا قبل ار رفتن به مرخصي مي باشد و بايد فيش پرداختي حق بيمه مدتي كه در زمان مرخصي هستند را در
سه نسخه به واحد مالي ،واحد بيمه دانشگاه و شركت بيمه گر ارائه دهند.
 .3تاريخ مؤثر براي حذف بيمه شدگان مستند به اعالم كتبي بيمه گذار و از تاريخ وقوع مي باشد موارد حذف بيمه شدگان
عبارتست از فوت شدگان – خروج از كفالت و كاركناني كه رابطه همكاري يا استخدامي آنان با بيمه گذار قطع ميشود.
 .4ب يمه شده اصلي چنانچه درطول مدت قرارداد فوت نمايد پوشش بيمه اي اعضاي خانواده بيمه شده متوفــي و چنانچه
بازنشسته گردد پوشش بيمه اي خود و اعضاي خانواده وي ،مشروط به پرداخت حق بيمه ،صرفاً تاپايان سال بيمه اي قرارداد
ادامه خواهديافت.
توجه
 .5هرگاه ثابت شود كه بيمهشده عمداً به وسيله اظهارات كاذب و يا ارائه مدارك نادرست اقدام به دريافت وجوهي براي خود
و يا بيمهشدگان وابسته به خود كرده است ،دراينحالت نام بيمهشده و بيمهشدگان وابسته به وي از ليست قرارداد بيمه
خارج شده و بيمهگـر محق به دريافت وجوهي است كه تحت هر عنـوان از ابتداي قرارداد بابت هزينههـاي درمانـي به
بيمهشده و يا بيمهشدگان وابسته به وي پرداخت كرده است و حق بيمههاي پرداختي به بيمهگر نيز مسترد نخواهد شد و
در اين زمينه بيمه گذار تعهد و مسئوليت قانوني ندارد.
 .6ماده  -11با توجه به جمعيت بيمه شده ،هر گونه دوره انتظار مربوط به بيماري ،زايمان ،ناباروري و ....و اضافه نرخ سني
حذف مي گردد.

