بسمه تعالی

با سالم و درود
ضمن عرض خوش آمد به کشور ایران
شرکت خدمات بیمه ای حیات امن پویا افتخار دارد تمام دانشجویان موسسه آموزشی دهخدا را طبق شرایط ذیل تحت پوشش بیمه حوادث قرار دهد.

بیمه حوادث :
شامل پوشش هر نوع حادثه ای که برای دانشجویان رخ دهد طبق جدول زیر :

بیمه حوادث
حق بیمه (ریال)

شرح پوشش بیمه ای
خسارت جانی هر نفر

هزینه پزشکی ناشی از حادثه

 90روز

 180روز

400.000.000

40.000.000

150.000

260.000

تعریف حادثه :
حادثه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح ،نقص عضو و یا فوت بیمه شده گردد.

خسارت قابل تامین :
این بیمه نامه فوت  ،نقص عضو و هزینه پزشکی را که مستقیما ناشی از حادثه باشد تأمین می نماید.

خطرات بیمه شده :
تامین بیمه گر با رعایت استثنائات و محدودیتهای مندرج در بیمه نامه ،شامل تحقق خطر (حادثه) میباشد .تحقق خطرات زیر نیز جزو تعهدات بیمه گر
محسوب می گردد.
الف) غرق شدن ،مسمومیت ،تأثیر گاز بخار و یا مواد خورنده مانند اسید.
ب) ابتالء به هاری  ،کزاز و سیاه زخم.
ج) دفاع مشروع بیمه شده.
د) اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر.

استثنائات :

 -1ﺧﻭﺩﮐﺷﯽ ﻭ ﻳﺎ اقدام به آن.

 -2صدمات بدنی که بیمه شده عمداً موجب آن می شود.
 -3مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک.
 -4ا رتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت ،مشارکت و یا معاونت در آن.
 -5بیماری و ابتال به جنون بیمه شده مگر آن که ابتال به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.
 -6جنگ ،شورش ،انق الب ،بلوا ،اعتصاب ،قیام ،آشوب ،کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.
 -7زمین لرزه ،آتش فشان و فعل و انفعاالت هسته ای.
 -8چنانچه بیمه شده در هنگام رانندگی دچار حادثه گردد و دارای گواهی نامه رانندگی مجاز و متناسب به آن وسیله نقلیه نباشد اعم از آنکه مقصر حادثه
باشد یا نباشد .
 -9بیماری های مزمن و دارای سابقه قبلی شامل بیمه حوادث نمی شوند.
 -10حوادث مربوط به نزاع و درگیری شامل بیمه حوادث نمی شوند.

وظایف بیمه شده و ذینفع در صورت وقوع حادثه :
 -1به محض وقوع حادثه غیر از فوت ،بیمه شده موظف است به پزشک مراجعه نموده و دستورهای وی را مراعات و خود را تحت معالجه قرار دهد و بیمه شده یا
بیمه گذار موظفند حداکثر ظرف پنج روز بعد از وقوع حادثه ،مراتب را کتب ًا به اطالع برسانند.
 -2در صورت فوت بیمه شده ،بیمه گذا ر و یا ذینفع مراتب را باید در اسرع وقت حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ فوت کتباً به اطالع برسانند

نکته :
 -حوادث ترافیکی به صورت رایگان در بیمارستانهای ایران مداوا می شود.

