فرم پیشنهاد برای گروههای کمتراز  50نفر (بیمه درمان تکمیلی )
نام طرح
ردیف

تعهدات

طرح ب

طرح الف
سقف تعهدات )(1

سقف تعهدات )(2

سقف تعهدات )(3

سقف تعهدات)(1

سقف تعهدات )(2

سقف تعهدات )(3

1

بستري و جراحي عمومي وتخصصي

100,000,000

300,000,000

500,000,000

100,000,000

300,000,000

500,000,000

2

زايمان

50,000,000

70,000,000

100,000,000

50,000,000

70,000,000

100,000,000

3

پارا1

-

-

-

20,000,000

60,000,000

100,000,000

4

پارا2

-

-

-

10,000,000

30,000,000

50,000,000

5

پارا3

-

-

-

10,000,000

30,000,000

50,000,000

6

عيوب انكساري دو چشم

-

-

-

20,000,000

60,000,000

100,000,000

7

آزمايشگاه  ،راديوگرافي  ،نوار قلب و فيزيوتراپي

-

-

-

10,000,000

30,000,000

50,000,000

8

آمبوالنس داخل شهري

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

9

آمبوالنس خارج شهري

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

حق بیمه ساالنه هر نفر با فرانشیز  30درصد

4,425,000

6,124,200

8,142,000

8,708,400

16,425,600

24,461,400

حق بیمه ساالنه هر نفر با فرانشیز 10درصد

5,752,500

7,961,460

10,584,600

11,320,920

21,353,280

31,799,820

به حق بیمه های اعالم شده  9درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
طرح انتخابی :الف ᴑ

سقف تعهدات انتخابی ᴑ (3) ᴑ (2) ᴑ )1( :

بᴑ

فرانشیز درخواستی :سی درصد  ᴑده درصد ᴑ

نام شرکت پیشنهاد دهنده (بیمه گزار) :

سابقه بیمه ای(با چه شرایط و نزد کدام شرکت):

سازمان بیمه گر اول:

میانگین سنی پرسنل:

تعداد کلیه پرسنل شاغل:

نوع فعالیت اکثر پرسنل( :)%70

تعداد کلیه پرسنل با افراد تحت تکفل:

سرمایه مورد نظر بیمه حوادث گروهی(فوت ناشی از حادثه -نقص عضو کلی و جزئی ناشی از حادثه هر بیمه شده)  100.000.000:ریال  ᴑد 300.000.000ریال  ᴑد 500.000.000ریال ᴑ
سرمایه مورد نظر بیمه عمر گروهی(فوت به هر علت بیمه شده ) 100.000.000:ریال  ᴑد 300.000.000ریال  ᴑد 500.000.000ریال ᴑ
نقدی  ( ᴑدر صورت پرداخت یکجا حق بیمه در ابتدای قرارداد معادل ده درصد تخفیف اعمال میگردد )
نحوه پرداخت حق بیمه :

اقساطی  ( ᴑسی درصد نقد درابتدای قرارداد و مابقی طی شش قسط ماهیانه از ماه دوم الی ماه هفتم بیمه نامه )
مهر و امضاء نماینده

مهر و امضاء بیمه گزار

توضیحات  -1:بیمه کلیه اعضای اصلی بیمه گذار به اتفاق کلیه اعضای خانواد تحت تکفل بر اساس لیست کسورات سازمان تامین اجتماعی و یا سایر بیمه گران پایه اجباری میباشد.
و-2پوشش جبران هزینه های زایمان با مدت دوره انتظار  9ماه میباشد
و-3بیمه گر موافقت می نماید بیمه شدگان بیش از  60سال تا  70سال را با  50درصد افزایش و افراد باالی  70یال را با حق بیمه دو برابر تحت پوشش قرار دهد .
و -4در صورت استفاده بیمه شده از سهم بیمه گر پایه فرانشیز مربوطه کسر نخواهد شد.
و -5کلیه هزینه های پزشکی مشمول بیمه نامه فوق بر اساس تعرفه های مصوب وزارت بهداشت -درمان وآموزش پزشکی کشور در بخش دولتی و خصوصی ذیربط تسویه میگردد
و -6کلیه متقاضیان می باید برگه پرسشنامه سالمتی مربوط به این بیمه نامه را تکمیل نمایند ،بیمه گر مختار به قبول و یا رد هر یک از پیشنهادت انفرادی میباشد .
و -7چنانچه صدور بیمه درمان تکمیلی گروه متقاضی همراه با صدور همزمان بیمه نامه عمروسرمایه گذاری برای بیمه شده متقاضی باشد باانجام معاینات و آزمایشات اولیه در رشته عمر و سرمایه گذاری تکمیل پرسشنامه و معاینه مجدد فرد متقاضی ضروری نمیباشد.

