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 هفت سال دریافت خسارت آسان

در 7 سال اخیر منایندگی 1101 بیمه کارآفرین بیمه حوادث دانشجویان 

اغلب دانشگاهها را عهده دار بوده است از جمله :

تهران

رشیف

امیرکبیر

تربیت مدرس

علم و صنعت

عالمه طباطبایی

شاهد 

امام حسین )ع(

الزهرا)س(

علوم اقتصادی

جهاد دانشگاهی

علوم پزشکی تهران 

شهید بهشتی

علوم بهزیستی و توانبخشی

به دانشجویان حادثه دیده دانشگاههاي فوق با سهولت و 
احترام تمام چك خسارت در اسرع وقت تقدیم گردیده است

کارگزار رسمی بیمه - کد 585 - افشین ایرجی

تلفن 88848494-95

شامره ارسال پیامک 30003579
afshiniraji@gmail.com

و 

منایندگی بیمه کارآفرین - کد 1101-وحیده پورزینالی

تلفن 88310536-37

شامره ارسال پیامک 300035791101
pourzeinali@gmail.com

کارگــزاری رســمی بیمــه  )کارگــزاری ایرجــی( و منایندگــی بیمــه کارآفریــن )منایندگــی پورزینالــی ( بیمــه نامــه هــای 

صــادره خــود را ضامنــت مــی کنــد و در صــورت عــدم ایفــای تعهــدات رشکــت بیمــه بــا توجــه بــه بیمــه نامــه صــادره 

، حــق بیمــه بــه بیمــه گــذار برگشــت داده میشــود، بیمــه نامــه خــود را بــا گواهــی از مــا بخواهیــد.

ماده ۱- اساس قرارداد: این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و به پیشنهاد كتبي بیمه گذار )كه جزء الینفك بیمه نامه است( تنظیم 
شده و مورد توافق طرفین است. بخشی از پیشنهاد كتبي بیمه گذار كه مورد قبول بیمه گر نیست و همزمان یا قبل از صدور بیمه نامه به صورت كتبی به بیمه گذار 

اعالم شده است، جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمي شود.
ماده ۲- تعاریف و اصطالحات: تعاریف و اصطالحات مذكور در این بیمه نامه صرف نظر از هر مفهوم دیگري كه داشته باشد، با این مفاهیم استفاده شده اند:
۱- بیمه گر: شركت بیمه داراي مجوز فعالیت از بیمه مركزي جمهوري اسالمي ایران كه مشخصات آن در این بیمه نامه درج شده است و جبران هزینه هاي 

بیمارستاني، جراحي ناشي از بیماري و حوادث و سایر هزینه هاي تحت پوشش را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه به عهده     مي گیرد.
۲- بیمه گر پایه: سازمان هایی از قبیل سازمان بیمه خدمات درماني، سازمان تأمین اجتماعي و...كه طبق قانون بیمه درمان همگانی، موظف به ارائه خدمات 

درمان پایه اند.
۳- بیمه گذار: شخصي است كه مشخصات وي در این بیمه نامه ذكر شده و متعهد به پرداخت حق بیمه است.

۴- گروه بیمه شدگان:
الف- كاركنان رسمي، پیماني یا قراردادي بیمه گذار و اعضاي خانواده شان كه بیمه گذار آنها را به عنوان اعضاي گروه معرفي نموده است و حداقل پنجاه درصد 

آنها باید همزمان تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
تبصره- بیمه گر مي تواند كاركنان بازنشسته بیمه گذار را صرفًا در ابتداي قرارداد و یا در زمان تمدید قرارداد به اتفاق كلیه اعضاي خانواده تحت تکفل آنان بیمه 

كند.
ب- ارائه پوشش بیمه درمان به سایر گروه ها )از قبیل اصناف، اتحادیه ها و انجمن ها(  به این شرط مجاز است كه با هدفي غیر از اخذ پوشش بیمه موضوع این 

بیمه نامه تشکیل شده  باشند، پرداخت حق بیمه سالیانه توسط بیمه گذار تضمین شده باشد و بیش از۵۰  درصد اعضاي گروه به  طور هم زمان بیمه شوند.
 اعضای خانواده: شامل همسر، فرزندان، پدر، مادر و افراد تحت تکفل بیمه شدگان است.

۵- موضوع بیمه: جبران بخشی از هزینه هاي بیمارستاني و جراحي ناشي از بیماري، حادثه و سایر پوشش هاي اضافي درمانی بیمه شدگان است كه در تعهد 
بیمه گر پایه نیست و طي این بیمه نامه در تعهد بیمه گر قرار گرفته است.

حادثه: هر واقعه ناگهاني ناشي از یك عامل خارجي كه بدون قصد و اراده بیمه شده اتفاق افتاده و منجر به جرح، نقص عضو، ازكارافتادگي و یا فوت بیمه شده 
گردد.

 بیماري: هرگونه عارضه جسمي و اختالل در اعمال طبیعي و جهاز مختلف بدن طبق تشخیص پزشك است.
۶- حق بیمه: وجهي است كه بیمه گذار باید در مقابل تعهدات بیمه گر بپردازد. انجام تعهدات بیمه گر موكول به پرداخت حق بیمه به نحوي است كه در شرایط 

خصوصي بیمه نامه توافق شده باشد.
۷- دوره انتظار: مدت زماني است كه در طول آن بیمه گر تعهدي به جبران خسارت ندارد.

۸- فرانشیز: سهم بیمه شده یا بیمه گذار از خسارت قابل پرداخت است كه میزان آن در شرایط خصوصي بیمه نامه تعیین مي شود.
۹- مدت: مدت بیمه نامه یك سال تمام شمسي است. تاریخ شروع و انقضای آن با توافق طرفین در بیمه نامه درج مي شود.

جهت اطالع از کلیه مفاد این آیین نامه از طریق سایت بیمه مرکزی به آدرس www.centinsur.ir  اقدام فرمایید

با توجه به تعریف بیمه گر در ماده 2 ، شرکتی که دارای مجوز 
فعالیت از بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ایران بوده و می بایست 

بر اساس آیین نامه های مصوب بیمه مرکزی فعالیت نماید .
بر اساس بند »ب« ماده 4 آیین نامه درمان تکمیلی امکان 

صدور بیمه درمان تکمیلی درصورتی است که  بیش از
۵۰  درصد اعضاي گروه به  طور هم زمان بیمه شوند.

 آیین نامه شماره ۷4 - آیین نامه بیمه درمان تکمیلی از سایت بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

ــه  ــورخ ۱۳۹۱/۰۵/24 »آیین نام ــه م ــري، در جلس ــران و بیمه گ ــزي ای ــه مرک ــیس بیم ــون تأس ــاده ۱۷ قان ــاي ۳ و ۵ م ــراي بنده ــه در اج ــوراي عالي بیم ش
ــود. ــب نم ــل تصوی ــرح ذی ــه ش ــره ب ــاده و ۱۱ تبص ــر ۱۹ م ــتمل ب ــان » را مش ــاي درم بیمه ه



دریافت کارت بیمه دانشجویان از اینترنت
 

کارت بيمــه حــوادث دانشــجويي  کليــه دانشــجويان 
ــال  ــه تحصيــل ســال جــاري از ســايت پرت شــاغل ب
ــل  ــوادث قاب ــه ح ــدور کارت بيم ــش ص ــه از بخ بيم
ــد  ــت کارت ميتواني ــراي درياف ــت ، ب ــت اس درياف
ــت  ــمت راس ــدور کارت در س ــش ص ــه بخ ــا ورود ب ب

ــد:   ــدام فرمايي ــايت اق ــی س ــه اصل صفح
www.portalbime.com

درصورتيکــه تمايــل بــه دريافــت کارت عکســدار مي 
باشــيد قبــل از ورود به ايــن بخش فايل عکس اســکن 
شــده  را در کامپيوتــر داشــته باشــيد ، شــما مجــاز به 
ــح  ــه توضي ــيد)الزم ب ــي باش ــات م ــش اطالع ويراي
ــت( ــاري نيس ــودن کارت اجب ــس دار ب ــت عک اس

مراحــل  در  عبــور  کلمــه  و  کاربــري  نــام 
دريافــت کارت از شــما خواســته مــي شــود و 
 . شــد  خواهيــد  راهنمايــي  مراحــل  همــان  در 

ميتوانيد پس از پرينت کارت بيمه عکس خود را بر روي 
)بــراي  يــا  و  نماييــد  پــرس  و  چســبانده  آن 
حفــظ جنگلهــا( آنــرا بصــورت يــک فايــل در 
ــد. ــره نمايي ــود ذخي ــراه خ ــن هم ــا تلف ــه ي رايان

کارت بیمه را همیشه 
همراه داشته باشید

4

پی گیری خسارت دانشجویان از اینترنت
 

پرداخــت  آناليــن  گيــري  پــي  بخــش 
ــه  ــه بيم ــراي کلي ــه ب ــال بيم ــارت پرت خس
ــامل  ــود ش ــارتي خ ــدارك خس ــه م ــدگاني ک ش
هزينــه هــاي پزشــکي حادثــه را تحويــل 
. اســت  گرديــده  انــدازي  راه  دهنــد  مــي 

ــت  ــود را  جه ــدارك خ ــه م ــدگاني ک ــه ش ــه بيم کلي
ــد در  ــد ميتوانن ــل داده ان ــارت تحوي ــت خس درياف
ــاهده  ــه مش ــبت ب ــارت نس ــري خس ــي گي ــش  پ بخ
آن  هزينــه  دريافــت  و  مــدارك  ارائــه  ســوابق 
ــد: ــي باش ــل م ــرح ذي ــد روش کار بش ــدام نماين اق

1- آيکون   پي گيري خسارت   را در سمت راست 
صفحه اصلي سايت پرتال بيمه کليک نماييد.

2- شماره دانشجويی ، دانشجوي شاغل به تحصيل در 
دانشگاه را بعنوان نام کاربري وارد نماييد.

3- شماره شناسنامه دانشجوي شاغل شاغل به تحصيل 
در دانشگاه  را بعنوان کلمه عبور وارد نماييد.

4- سپس عبارت داخل تصوير را در کادر وارد نماييد.
5- آيتم » ورود به پرداخت خسارت« را کليک کنيد.

دریافت خسارت خود را 
آنالین پی گیری نمایید

اطالع رسانی و فرهنگ سازی از ملزومات اساسی
بیمه های حوادث دانشجویی

جنــاب آقــاي عبدالــه نــژد ســاعي رئيــس اداره رفــاه  دانشــجويان دانشــگاه عالمــه 
ــي از  ــوادث دانشــجويي يک ــه ح ــه: بيم ــال بيم ــا پرت ــي ب ــي در گفتگوي طباطباي
مهمتريــن مــوارد بيمــه هــاي حــوادث مــي باشــد ،  کــه با فرهنــگ ســازي و اطالع 
رســاني صحيــح و شــفاف در مــورد ايــن بيمــه هــا ميتــوان دغدغــه دانشــجويان 
را از هزينــه هــاي پزشــکي از طريــق حادثــه حاصــل شــده اســت را رفــع کــرد، 
چراکــه دانشــجويان اغلــب متوجــه نيســتند کــه تحــت پوشــش ايــن نــوع بيمــه 

مــي باشــند، مدتهــا پــس از مواجهــه بــا حادثــه از وجــود چنيــن بيمــه اي مطلــع شــده و در ايــن موقــع 
اســت کــه بدنبــال جبــران هزينــه هــاي خــود مــي رونــد ، اطــالع رســاني در خصــوص بيمــه حــوادث 
دانشــجويي مســتلزم ارائــه اطالعــات بيمــه اي بصــورت دقيــق و شــفاف کــه مزايــاي بيمــه را بيــان ميکنــد 
در فضــاي مجــازي ســايتها و پرتالهــاي  مختلــف دانشــگاهي و بــا همــکاري شــرکتهاي بيمــه اي مي باشــد 
،  اطــالع رســاني  دربــاره اينکــه همــه دانشــجويان شــاغل بــه تحصيــل از طــرف دانشــگاه مربوطــه تحــت 
پوشــش بيمــه حــوادث دانشــجويي مــي باشــند ، در هنــگام وقــوع دحاثــه هزينــه کــرد پزشــکي خــود بــا 
ارائــه چــه مدارکــي و از کجــا در اســرع وقــت دريافــت کننــد . دانشــجويان نبايــد دغدغــه مســائل مالــي 
ــان  فقــط دغدغــه آمــوزش داشــته باشــد. ــد بقــول خودم ــوط حــوادث داشــته باشــند دانشــجو باي مرب
بومــي  غيــر  دانشــگاه  ايــن  دانشــجويان  اکثريــت 
ايــن  از  الزم  اطالعــات  اغلــب  و  بــوده  )شهرســتاني( 
ــجويي  ــوادث دانش ــه ح ــه بيم ــه اينک ــه از جمل ــوع بيم ن
ــد  ــدارد و شــايد نمــي دانن ــي ن ــي و مکان ــت زمان محدودي
ــارج  ــگاه ، خ ــارج از دانش ــه در خ ــروز حادث ــورت ب در ص
ــن  ــش اي ــت پوش ــران تح ــارج از اي ــي خ ــران و حت از ته
ــاعات  ــام س ــه در تم ــه نام ــن بيم ــه هســتند، اي ــه نام بيم
هزينــه  جبــران  بــراي  و  داشــته  اعتبــار  روز  شــبانه 
ــاز  ــورد ني ــدارک م ــد م ــط باي ــود فق ــکي خ ــاي پزش ه
بدهنــد. قــرار  دانشــجويي  رفــاه  اداره  اختيــار  در  را 
البتــه طــرح جديــد اطــالع رســاني کــه موجــب مــي شــود 
دانشــجوي حادثــه ديــده  از فراينــد پرونــده بيمــه اي باخبــر شــود طــرح اطالع رســاني پيامکي  مي باشــد  
کــه بــا ارســال پيامــك شــرکت بيمــه ،  دانشــجو در جريــان فراينــد پرونده خــود قــرار ميگيرد البته شــماره 
تلفــن همــراه دانشــجويان بــه هنــگام ثبت نــام از آنهــا دريافت و بصــورت کلي در هنــگام قــرارداد در اختيار 
شــرکت بيمــه قــرارداده ميشــود ،  ميتــوان بــا اســتفاده از اطــالع رســاني پيامکي، يــا اطالع رســاني دوره اي 
در مــورد پوششــهاي ايــن بيمــه نامــه مســتقيما بــه دانشــجويان خدمــات رســاني مطلوب تــري ارائــه نمود.
اميدواريم در ســال تحصيلي جديد براي اجرايي شــدن طرح بيمه دانش) بيمه تکميلي درمان دانشــجويان 
( بــا رفــع اشــکاالتي کــه شــرکتهاي بيمــه بــر اســاس مقــررات بيمــه مرکــزي بــه طرح بيمــه دانــش گرفته 
بودنــد .بتوانيــم دانشــجويان را بصــورت جامــع تحــت پوشــش بيمــه حــوادث و درمــان تکميلي قــرار دهيم.

امیدواریم در سال تحصیلی جدید دانشجویان بصورت

جامع تحت پوشش بیمه حوادث و درمان تکمیلی قرار گیرند 

خدمات نمایندگی 1101 و کارگزاری 585 
در بیمه های حوادث دانشجویی

ما به شما       
کمک می کنیم    
که بهترین نامه را 
با منصفانه ترین 

حق بیمه تهیه 
نمایید 

مسئولیت 
دریافت خسارت 
احتمالی  بیمه 
نامه شما ، به 

عهده ما  خواهد 
بود 

1 ( صــدور کارت شناســايي عکــس دار بيمــه حــوادث دانشــجويي بــا اســتفاده از نــام و رمــز کاربــری اختصاصی 
www.portalbime.com بــرای هر دانشــجو از طريــق ســايت

2 ( امــکان مشــاهده اطالعــات دانشــجويان تحــت پوشــش در ســايت www.portalbime.com   توســط 
مديــران امــور دانشــجويی بصــورت آناليــن

3 ( بروشــور نحــوه اســتفاده از بيمــه نامــه و مــدارك الزم بــرای دريافــت خســارت ذيــل کارت شناســايی بيمــه 
حــوادث از ســايت فــوق توســط دانشــجو دريافــت ميگــردد

4 ( امــکان ارســال پيامــک اطــالع رســانی مديريــت امــور دانشــجويی بــه دانشــجويان بهنــگام صــدور کارت 
بيمــه حــوادث )شــامل وام شــهريه/خوابگاه / انتخــاب واحــد و ….( 

ــه امــور دانشــجويان محتــرم  ــه پوســتر جهــت اطــالع رســاني خدمــات بيمــه حــوادث دانشــجويي ب 5( ارائ
ــل نصــب در تابلــو هــاي اطــالع رســاني دانشــگاه قاب

6 ( ارائــه فايــل قابــل بارگــذاري در ســايت دانشــگاه جهــت معرفــي مزايــا ، پوششــها و تعهــدات بيمــه حــوادث 
دانشــجويي و نحــوه اســتفاده و مــدارك مــورد نيــاز اخــذ هزينــه و غرامــت

7 (ارائــه اطالعــات کامــل پوششــها و شــرايط اســتفاده از بيمــه نامــه حــوادث دانشــجويی در يــک ســايت کــه 
بــرای کليــه مســئوالن و دانشــجويان قابــل دســترس مــی باشــد.

8 ( اخــذ مــدارك خســارتی دانشــجويان در محــل دانشــگاه توســط همــکاران شــرکت بيمــه و پيگيــری هــای 
دريافــت خســارت.

9 ( ارائــه  چــک خســارت دانشــجويان در محــل دانشــگاه بــه امــور دانشــجويی در وجــه دانشــجو يــا وجــه 
دانشــگاه طبــق نظــر مديريــت امــور دانشــجويان.

ــرروی تلفــن  ــه حســاب دانشــجو و ارســال پيامــک اطــالع رســانی ب 10( امــکان واريــز اينترنتــی خســارت ب
همــراه دانشــجو و ارســال رســيد واريــز بــه مديريــت امــور دانشــجويی جهــت اطــالع از پرداخــت خســارت 

بــه  دانشــجو.
11 ( در صــورت تاييــد اورژانســی بــودن پرداخــت هزينــه پزشــکی بــرای درمــان دانشــجو از ســوی دانشــگاه ، 

چــک خســارت طــی 2 ســاعت تحويــل ميگــردد.
ــا مراجعــه  ــا ب ــد لينــک صفحــه صــدور کارت ســايت را در ســايت دانشــگاه قراردهــد ت 12( دانشــگاه ميتوان

ــه ســايت دانشــگاه اطــالع رســانی الزم در مــورد بيمــه حــوادث حاصــل گــردد. دانشــجويان ب
13( مشــاوره رايــگان و شــبانه روزی بــرای دانشــجويان حادثــه ديــده ، جهــت نحــوه تشــکيل پرونــده صحيــح 

بــرای دريافــت کامــل خســارت و اســتفاده بهينــه از تعهــدات بيمــه نامــه.
14( عــدم اعمــال محدوديــت زمانــی معمــول )5 تــا 30 روز ( در بيمــه نامــه هــا از طــرف شــرکتهای بيمــه ، از 
طــرف شــرکت بيمــه کارآفريــن بــرای بيمــه هــای حــوادث دانشــجويی و امــکان پرداخــت خســارت  تــا پايــان 

بيمــه نامــه 
15( پــی گيــری خســارت از طريــق پيامــک خــودکار: دانشــجو پــس از تحويــل مــدارك خســارت خــود مــی 
ــماره  ــال ش ــق ارس ــود را از طري ــاب خ ــه حس ــارت ب ــز خس ــدارك و واري ــد م ــدارك، تايي ــص م ــد ، نواق توان
ــی  ــه پ ــبانه روز در لحظ ــاعت از ش ــر س ــن در ه ــه کارآفري ــک بيم ــز پيام ــماره مرک ــه ش ــود ب ــجويی خ دانش

ــد( ــال کني ــماره 30003579 ارس ــه ش ــی ب ــن اضاف ــدون مت ــدد 89898989 را ب ــال :ع ــد. )مث ــری نماي گي

ويژه دانشجويانويژه دانشجويان



دریافت کارت بیمه دانشجویان از اینترنت
 

کارت بيمــه حــوادث دانشــجويي  کليــه دانشــجويان 
ــال  ــه تحصيــل ســال جــاري از ســايت پرت شــاغل ب
ــل  ــوادث قاب ــه ح ــدور کارت بيم ــش ص ــه از بخ بيم
ــد  ــت کارت ميتواني ــراي درياف ــت ، ب ــت اس درياف
ــت  ــمت راس ــدور کارت در س ــش ص ــه بخ ــا ورود ب ب

ــد:   ــدام فرمايي ــايت اق ــی س ــه اصل صفح
www.portalbime.com

درصورتيکــه تمايــل بــه دريافــت کارت عکســدار مي 
باشــيد قبــل از ورود به ايــن بخش فايل عکس اســکن 
شــده  را در کامپيوتــر داشــته باشــيد ، شــما مجــاز به 
ــح  ــه توضي ــيد)الزم ب ــي باش ــات م ــش اطالع ويراي
ــت( ــاري نيس ــودن کارت اجب ــس دار ب ــت عک اس

مراحــل  در  عبــور  کلمــه  و  کاربــري  نــام 
دريافــت کارت از شــما خواســته مــي شــود و 
 . شــد  خواهيــد  راهنمايــي  مراحــل  همــان  در 

ميتوانيد پس از پرينت کارت بيمه عکس خود را بر روي 
)بــراي  يــا  و  نماييــد  پــرس  و  چســبانده  آن 
حفــظ جنگلهــا( آنــرا بصــورت يــک فايــل در 
ــد. ــره نمايي ــود ذخي ــراه خ ــن هم ــا تلف ــه ي رايان

کارت بیمه را همیشه 
همراه داشته باشید

4

پی گیری خسارت دانشجویان از اینترنت
 

پرداخــت  آناليــن  گيــري  پــي  بخــش 
ــه  ــه بيم ــراي کلي ــه ب ــال بيم ــارت پرت خس
ــامل  ــود ش ــارتي خ ــدارك خس ــه م ــدگاني ک ش
هزينــه هــاي پزشــکي حادثــه را تحويــل 
. اســت  گرديــده  انــدازي  راه  دهنــد  مــي 

ــت  ــود را  جه ــدارك خ ــه م ــدگاني ک ــه ش ــه بيم کلي
ــد در  ــد ميتوانن ــل داده ان ــارت تحوي ــت خس درياف
ــاهده  ــه مش ــبت ب ــارت نس ــري خس ــي گي ــش  پ بخ
آن  هزينــه  دريافــت  و  مــدارك  ارائــه  ســوابق 
ــد: ــي باش ــل م ــرح ذي ــد روش کار بش ــدام نماين اق

1- آيکون   پي گيري خسارت   را در سمت راست 
صفحه اصلي سايت پرتال بيمه کليک نماييد.

2- شماره دانشجويی ، دانشجوي شاغل به تحصيل در 
دانشگاه را بعنوان نام کاربري وارد نماييد.

3- شماره شناسنامه دانشجوي شاغل شاغل به تحصيل 
در دانشگاه  را بعنوان کلمه عبور وارد نماييد.

4- سپس عبارت داخل تصوير را در کادر وارد نماييد.
5- آيتم » ورود به پرداخت خسارت« را کليک کنيد.

دریافت خسارت خود را 
آنالین پی گیری نمایید

اطالع رسانی و فرهنگ سازی از ملزومات اساسی
بیمه های حوادث دانشجویی

جنــاب آقــاي عبدالــه نــژد ســاعي رئيــس اداره رفــاه  دانشــجويان دانشــگاه عالمــه 
ــي از  ــوادث دانشــجويي يک ــه ح ــه: بيم ــال بيم ــا پرت ــي ب ــي در گفتگوي طباطباي
مهمتريــن مــوارد بيمــه هــاي حــوادث مــي باشــد ،  کــه با فرهنــگ ســازي و اطالع 
رســاني صحيــح و شــفاف در مــورد ايــن بيمــه هــا ميتــوان دغدغــه دانشــجويان 
را از هزينــه هــاي پزشــکي از طريــق حادثــه حاصــل شــده اســت را رفــع کــرد، 
چراکــه دانشــجويان اغلــب متوجــه نيســتند کــه تحــت پوشــش ايــن نــوع بيمــه 

مــي باشــند، مدتهــا پــس از مواجهــه بــا حادثــه از وجــود چنيــن بيمــه اي مطلــع شــده و در ايــن موقــع 
اســت کــه بدنبــال جبــران هزينــه هــاي خــود مــي رونــد ، اطــالع رســاني در خصــوص بيمــه حــوادث 
دانشــجويي مســتلزم ارائــه اطالعــات بيمــه اي بصــورت دقيــق و شــفاف کــه مزايــاي بيمــه را بيــان ميکنــد 
در فضــاي مجــازي ســايتها و پرتالهــاي  مختلــف دانشــگاهي و بــا همــکاري شــرکتهاي بيمــه اي مي باشــد 
،  اطــالع رســاني  دربــاره اينکــه همــه دانشــجويان شــاغل بــه تحصيــل از طــرف دانشــگاه مربوطــه تحــت 
پوشــش بيمــه حــوادث دانشــجويي مــي باشــند ، در هنــگام وقــوع دحاثــه هزينــه کــرد پزشــکي خــود بــا 
ارائــه چــه مدارکــي و از کجــا در اســرع وقــت دريافــت کننــد . دانشــجويان نبايــد دغدغــه مســائل مالــي 
ــان  فقــط دغدغــه آمــوزش داشــته باشــد. ــد بقــول خودم ــوط حــوادث داشــته باشــند دانشــجو باي مرب

بومــي  غيــر  دانشــگاه  ايــن  دانشــجويان  اکثريــت 
ايــن  از  الزم  اطالعــات  اغلــب  و  بــوده  )شهرســتاني( 
ــجويي  ــوادث دانش ــه ح ــه بيم ــه اينک ــه از جمل ــوع بيم ن
ــد  ــدارد و شــايد نمــي دانن ــي ن ــي و مکان ــت زمان محدودي
ــارج  ــگاه ، خ ــارج از دانش ــه در خ ــروز حادث ــورت ب در ص
ــن  ــش اي ــت پوش ــران تح ــارج از اي ــي خ ــران و حت از ته
ــاعات  ــام س ــه در تم ــه نام ــن بيم ــه هســتند، اي ــه نام بيم
هزينــه  جبــران  بــراي  و  داشــته  اعتبــار  روز  شــبانه 
ــاز  ــورد ني ــدارک م ــد م ــط باي ــود فق ــکي خ ــاي پزش ه
بدهنــد. قــرار  دانشــجويي  رفــاه  اداره  اختيــار  در  را 
البتــه طــرح جديــد اطــالع رســاني کــه موجــب مــي شــود 
دانشــجوي حادثــه ديــده  از فراينــد پرونــده بيمــه اي باخبــر شــود طــرح اطالع رســاني پيامکي  مي باشــد  
کــه بــا ارســال پيامــك شــرکت بيمــه ،  دانشــجو در جريــان فراينــد پرونده خــود قــرار ميگيرد البته شــماره 
تلفــن همــراه دانشــجويان بــه هنــگام ثبت نــام از آنهــا دريافت و بصــورت کلي در هنــگام قــرارداد در اختيار 
شــرکت بيمــه قــرارداده ميشــود ،  ميتــوان بــا اســتفاده از اطــالع رســاني پيامکي، يــا اطالع رســاني دوره اي 
در مــورد پوششــهاي ايــن بيمــه نامــه مســتقيما بــه دانشــجويان خدمــات رســاني مطلوب تــري ارائــه نمود.

اميدواريم در ســال تحصيلي جديد براي اجرايي شــدن طرح بيمه دانش) بيمه تکميلي درمان دانشــجويان 
( بــا رفــع اشــکاالتي کــه شــرکتهاي بيمــه بــر اســاس مقــررات بيمــه مرکــزي بــه طرح بيمــه دانــش گرفته 
بودنــد .بتوانيــم دانشــجويان را بصــورت جامــع تحــت پوشــش بيمــه حــوادث و درمــان تکميلي قــرار دهيم.

امیدواریم در سال تحصیلی جدید دانشجویان بصورت

جامع تحت پوشش بیمه حوادث و درمان تکمیلی قرار گیرند 

خدمات نمایندگی 1101 و کارگزاری 585 
در بیمه های حوادث دانشجویی

ما به شما       
کمک می کنیم    
که بهترین نامه را 
با منصفانه ترین 

حق بیمه تهیه 
نمایید 

مسئولیت 
دریافت خسارت 
احتمالی  بیمه 
نامه شما ، به 

عهده ما  خواهد 
بود 

1 ( صــدور کارت شناســايي عکــس دار بيمــه حــوادث دانشــجويي بــا اســتفاده از نــام و رمــز کاربــری اختصاصی 
www.portalbime.com بــرای هر دانشــجو از طريــق ســايت

2 ( امــکان مشــاهده اطالعــات دانشــجويان تحــت پوشــش در ســايت www.portalbime.com   توســط 
مديــران امــور دانشــجويی بصــورت آناليــن

3 ( بروشــور نحــوه اســتفاده از بيمــه نامــه و مــدارك الزم بــرای دريافــت خســارت ذيــل کارت شناســايی بيمــه 
حــوادث از ســايت فــوق توســط دانشــجو دريافــت ميگــردد

4 ( امــکان ارســال پيامــک اطــالع رســانی مديريــت امــور دانشــجويی بــه دانشــجويان بهنــگام صــدور کارت 
بيمــه حــوادث )شــامل وام شــهريه/خوابگاه / انتخــاب واحــد و ….( 

ــه امــور دانشــجويان محتــرم  ــه پوســتر جهــت اطــالع رســاني خدمــات بيمــه حــوادث دانشــجويي ب 5( ارائ
ــل نصــب در تابلــو هــاي اطــالع رســاني دانشــگاه قاب

6 ( ارائــه فايــل قابــل بارگــذاري در ســايت دانشــگاه جهــت معرفــي مزايــا ، پوششــها و تعهــدات بيمــه حــوادث 
دانشــجويي و نحــوه اســتفاده و مــدارك مــورد نيــاز اخــذ هزينــه و غرامــت

7 (ارائــه اطالعــات کامــل پوششــها و شــرايط اســتفاده از بيمــه نامــه حــوادث دانشــجويی در يــک ســايت کــه 
بــرای کليــه مســئوالن و دانشــجويان قابــل دســترس مــی باشــد.

8 ( اخــذ مــدارك خســارتی دانشــجويان در محــل دانشــگاه توســط همــکاران شــرکت بيمــه و پيگيــری هــای 
دريافــت خســارت.

9 ( ارائــه  چــک خســارت دانشــجويان در محــل دانشــگاه بــه امــور دانشــجويی در وجــه دانشــجو يــا وجــه 
دانشــگاه طبــق نظــر مديريــت امــور دانشــجويان.

ــرروی تلفــن  ــه حســاب دانشــجو و ارســال پيامــک اطــالع رســانی ب 10( امــکان واريــز اينترنتــی خســارت ب
همــراه دانشــجو و ارســال رســيد واريــز بــه مديريــت امــور دانشــجويی جهــت اطــالع از پرداخــت خســارت 

بــه  دانشــجو.
11 ( در صــورت تاييــد اورژانســی بــودن پرداخــت هزينــه پزشــکی بــرای درمــان دانشــجو از ســوی دانشــگاه ، 

چــک خســارت طــی 2 ســاعت تحويــل ميگــردد.
ــا مراجعــه  ــا ب ــد لينــک صفحــه صــدور کارت ســايت را در ســايت دانشــگاه قراردهــد ت 12( دانشــگاه ميتوان

ــه ســايت دانشــگاه اطــالع رســانی الزم در مــورد بيمــه حــوادث حاصــل گــردد. دانشــجويان ب
13( مشــاوره رايــگان و شــبانه روزی بــرای دانشــجويان حادثــه ديــده ، جهــت نحــوه تشــکيل پرونــده صحيــح 

بــرای دريافــت کامــل خســارت و اســتفاده بهينــه از تعهــدات بيمــه نامــه.
14( عــدم اعمــال محدوديــت زمانــی معمــول )5 تــا 30 روز ( در بيمــه نامــه هــا از طــرف شــرکتهای بيمــه ، از 
طــرف شــرکت بيمــه کارآفريــن بــرای بيمــه هــای حــوادث دانشــجويی و امــکان پرداخــت خســارت  تــا پايــان 

بيمــه نامــه 
15( پــی گيــری خســارت از طريــق پيامــک خــودکار: دانشــجو پــس از تحويــل مــدارك خســارت خــود مــی 
ــماره  ــال ش ــق ارس ــود را از طري ــاب خ ــه حس ــارت ب ــز خس ــدارك و واري ــد م ــدارك، تايي ــص م ــد ، نواق توان
ــی  ــه پ ــبانه روز در لحظ ــاعت از ش ــر س ــن در ه ــه کارآفري ــک بيم ــز پيام ــماره مرک ــه ش ــود ب ــجويی خ دانش

ــد( ــال کني ــماره 30003579 ارس ــه ش ــی ب ــن اضاف ــدون مت ــدد 89898989 را ب ــال :ع ــد. )مث ــری نماي گي

ويژه دانشجويانويژه دانشجويان



در این شماره می خوانید:

و   1101 نمایندگــی  خدمــات   -
هــای  بیمــه  در   585 كارگــزاري 

دانشــجویی حــوادث 

- بیمــه مســئولیت دانشــگاه در قبــال 
ن یا نشجو ا د

- آخریــن مقــررات بیمــه درمــان 
تکمیلــی از ســوی بیمــه مركــزی

- بیمــه بدنــه اتومبیلهای دانشــجویان 
منــازل   ســوزي  آتــش  بیمــه  و 

دانشــجویان

بیمــه  كارت  اینترنتــی  دریافــت   -
دانشــجویان 

- پــی گیــری خســارت دانشــجویان از 
نت ینتر ا

 مصاحبه با مدیر اداره رفاه 
دانشجویان دانشگاه عالمه 

طباطبایی جناب آقای عبداله 
نژد ساعی با پرتال بیمه

www.portalbime.com

فصلنامه خبری

پرتال بیمه

ی
شجوی

ی دان
ویژه بیمه ها

کارگزاری رسمی بیمه کد 585 - منایندگی بیمه کارآفرین کد 1101

4
 هفت سال دریافت خسارت آسان

در 7 سال اخیر منایندگی 1101 بیمه کارآفرین بیمه حوادث دانشجویان 

اغلب دانشگاهها را عهده دار بوده است از جمله :

تهران

رشیف

امیرکبیر

تربیت مدرس

علم و صنعت

عالمه طباطبایی

شاهد 

امام حسین )ع(

الزهرا)س(

علوم اقتصادی

جهاد دانشگاهی

علوم پزشکی تهران 

شهید بهشتی

علوم بهزیستی و توانبخشی

به دانشجویان حادثه دیده دانشگاههاي فوق با سهولت و 
احترام تمام چك خسارت در اسرع وقت تقدیم گردیده است

کارگزار رسمی بیمه - کد 585 - افشین ایرجی

تلفن 88848494-95

شامره ارسال پیامک 30003579
afshiniraji@gmail.com

و 

منایندگی بیمه کارآفرین - کد 1101-وحیده پورزینالی

تلفن 88310536-37

شامره ارسال پیامک 300035791101
pourzeinali@gmail.com

کارگــزاری رســمی بیمــه  )کارگــزاری ایرجــی( و منایندگــی بیمــه کارآفریــن )منایندگــی پورزینالــی ( بیمــه نامــه هــای 

صــادره خــود را ضامنــت مــی کنــد و در صــورت عــدم ایفــای تعهــدات رشکــت بیمــه بــا توجــه بــه بیمــه نامــه صــادره 

، حــق بیمــه بــه بیمــه گــذار برگشــت داده میشــود، بیمــه نامــه خــود را بــا گواهــی از مــا بخواهیــد.

ماده ۱- اساس قرارداد: این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و به پیشنهاد كتبي بیمه گذار )كه جزء الینفك بیمه نامه است( تنظیم 
شده و مورد توافق طرفین است. بخشی از پیشنهاد كتبي بیمه گذار كه مورد قبول بیمه گر نیست و همزمان یا قبل از صدور بیمه نامه به صورت كتبی به بیمه گذار 

اعالم شده است، جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمي شود.
ماده ۲- تعاریف و اصطالحات: تعاریف و اصطالحات مذكور در این بیمه نامه صرف نظر از هر مفهوم دیگري كه داشته باشد، با این مفاهیم استفاده شده اند:
۱- بیمه گر: شركت بیمه داراي مجوز فعالیت از بیمه مركزي جمهوري اسالمي ایران كه مشخصات آن در این بیمه نامه درج شده است و جبران هزینه هاي 

بیمارستاني، جراحي ناشي از بیماري و حوادث و سایر هزینه هاي تحت پوشش را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه به عهده     مي گیرد.
۲- بیمه گر پایه: سازمان هایی از قبیل سازمان بیمه خدمات درماني، سازمان تأمین اجتماعي و...كه طبق قانون بیمه درمان همگانی، موظف به ارائه خدمات 

درمان پایه اند.
۳- بیمه گذار: شخصي است كه مشخصات وي در این بیمه نامه ذكر شده و متعهد به پرداخت حق بیمه است.

۴- گروه بیمه شدگان:
الف- كاركنان رسمي، پیماني یا قراردادي بیمه گذار و اعضاي خانواده شان كه بیمه گذار آنها را به عنوان اعضاي گروه معرفي نموده است و حداقل پنجاه درصد 

آنها باید همزمان تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
تبصره- بیمه گر مي تواند كاركنان بازنشسته بیمه گذار را صرفًا در ابتداي قرارداد و یا در زمان تمدید قرارداد به اتفاق كلیه اعضاي خانواده تحت تکفل آنان بیمه 

كند.
ب- ارائه پوشش بیمه درمان به سایر گروه ها )از قبیل اصناف، اتحادیه ها و انجمن ها(  به این شرط مجاز است كه با هدفي غیر از اخذ پوشش بیمه موضوع این 

بیمه نامه تشکیل شده  باشند، پرداخت حق بیمه سالیانه توسط بیمه گذار تضمین شده باشد و بیش از۵۰  درصد اعضاي گروه به  طور هم زمان بیمه شوند.
 اعضای خانواده: شامل همسر، فرزندان، پدر، مادر و افراد تحت تکفل بیمه شدگان است.

۵- موضوع بیمه: جبران بخشی از هزینه هاي بیمارستاني و جراحي ناشي از بیماري، حادثه و سایر پوشش هاي اضافي درمانی بیمه شدگان است كه در تعهد 
بیمه گر پایه نیست و طي این بیمه نامه در تعهد بیمه گر قرار گرفته است.

حادثه: هر واقعه ناگهاني ناشي از یك عامل خارجي كه بدون قصد و اراده بیمه شده اتفاق افتاده و منجر به جرح، نقص عضو، ازكارافتادگي و یا فوت بیمه شده 
گردد.

 بیماري: هرگونه عارضه جسمي و اختالل در اعمال طبیعي و جهاز مختلف بدن طبق تشخیص پزشك است.
۶- حق بیمه: وجهي است كه بیمه گذار باید در مقابل تعهدات بیمه گر بپردازد. انجام تعهدات بیمه گر موكول به پرداخت حق بیمه به نحوي است كه در شرایط 

خصوصي بیمه نامه توافق شده باشد.
۷- دوره انتظار: مدت زماني است كه در طول آن بیمه گر تعهدي به جبران خسارت ندارد.

۸- فرانشیز: سهم بیمه شده یا بیمه گذار از خسارت قابل پرداخت است كه میزان آن در شرایط خصوصي بیمه نامه تعیین مي شود.
۹- مدت: مدت بیمه نامه یك سال تمام شمسي است. تاریخ شروع و انقضای آن با توافق طرفین در بیمه نامه درج مي شود.

جهت اطالع از کلیه مفاد این آیین نامه از طریق سایت بیمه مرکزی به آدرس www.centinsur.ir  اقدام فرمایید

با توجه به تعریف بیمه گر در ماده 2 ، شرکتی که دارای مجوز 
فعالیت از بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ایران بوده و می بایست 

بر اساس آیین نامه های مصوب بیمه مرکزی فعالیت نماید .
بر اساس بند »ب« ماده 4 آیین نامه درمان تکمیلی امکان 

صدور بیمه درمان تکمیلی درصورتی است که  بیش از
۵۰  درصد اعضاي گروه به  طور هم زمان بیمه شوند.

 آیین نامه شماره ۷4 - آیین نامه بیمه درمان تکمیلی از سایت بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

ــه  ــورخ ۱۳۹۱/۰۵/24 »آیین نام ــه م ــري، در جلس ــران و بیمه گ ــزي ای ــه مرک ــیس بیم ــون تأس ــاده ۱۷ قان ــاي ۳ و ۵ م ــراي بنده ــه در اج ــوراي عالي بیم ش
ــود. ــب نم ــل تصوی ــرح ذی ــه ش ــره ب ــاده و ۱۱ تبص ــر ۱۹ م ــتمل ب ــان » را مش ــاي درم بیمه ه
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