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      به شرح ذيل مي باشد: مدارك الزم بمنظور پرداخت غرامت فوت

  

  :الف) چنانچه فوت بيمه شده دراثر بيماري باشد 
  اعالم خسارت از طرف بيمه گذار  درخواست کتبی -١

  مراجع ذيصالحتوسط متوفي کارت ملی و  ده كليه صفحات باطل شده شناسنامه تصوير برابر اصل ش  -٢

   فوت صادره از طرف اداره آمارتصوير برابراصل شده خالصه رونوشت   -٣

  گواهي پزشك يا پزشكي قانوني مبني برعلت فوت تصوير برابر اصل شده    -٤

   جوازدفنتصوير برابراصل شده   - -٥

  دانشگاه حسابداریبا تأیيد قبل از فوت بيمه شده  ماه فيش حقوقيآخرین   -٦

  تصويربرابر اصل شده آخرين حكم كارگزيني جهت شاغلين و اولين حكم بازنشستگي جهت بازنشستگان   -٧

برگـه انحصـار وراثـت  تصويربرابر اصـل شـده ارائه اصل فرم ذینفع با تأیيد اداره رفاه  اساتيدو کارکنان. درضمن  درصورت نداشتن برگه ذینفع   -٨

  الزاميست.

  :ب ) چنانچه فوت بيمه شده دراثرحادثه باشد 
  موارد ذکر شده در بند (الف)-١

و درصورت حادثه رانندگي گزارش افسر راهنمايي و   (انتظامی یا قضایی)تنظيمي توسط مراجع ذيصالحتصويربرابر اصل شده گزارش حادثه    -٢

  متوفی الزاميست.  با قيد نام بيمه شدهرانندگي 

 ،بيمـه شـده در هنگـام وقـوع حادثـه  مشـروط بـه اینکـه متناسب با نـوع وسـيله نقليـه  رانندگي  یا تأیيدیه  تصوير برابراصل شده گواهينامه   -٣

  را بعهده داشته است. نقليه رانندگي وسيله 

برگـه انحصـار  اصل يا تصـويربرابر اصـل شـده اصل فرم ذینفع با تأیيد اداره رفاه  اساتيدو کارکنان. درضمن  درصورت نداشتن برگه ذینفع ارائه   -٤

  وراثت الزاميست.

    مدارك الزم به منظور پرداخت غرامت نقص عضو و ازكارافتادگي ناشي از حادثه:  

  بيمه شده و کارت ملی  تصويرصفحه اول شناسنامه  -١

  تصوير صفحه اول دفترچه بيمه درماني  -٢ 

خالصه  تصوير گزارش اولين مرجع درماني از قبيل گزارش پذيرش اورژانس بيمارستان به همراه كپي مدارك بيمارستاني شامل شرح عمل ، -٣ 

  پرونده و عكسهاي راديولژي

  تصوير برابر اصل شده گواهي پزشك معالج مبني بر اتمام معالجات و شرح ضايعات وارده -٤

  حادثه تنظيمي توسط مراجع ذيصالح تصويربرابر اصل شده گزارش -٥

  تصوير برابر اصل شده آخرين حكم كارگزيني صادره قبل از حادثه جهت شاغلين و اولين حكم بازنشستگي صادره جهت بازنشستگان  -٦

  با تأیيد حسابداری دانشگاهآخرين فيش حقوقي ماه قبل از حادثه  -٧

 ،بيمـه شـده در هنگـام وقـوع حادثـه  مشـروط بـه اینکـه متناسب با نـوع وسـيله نقليـه  رانندگي  یا تأیيدیه  تصوير برابراصل شده گواهينامه   -٨

  را بعهده داشته است نقليه رانندگي وسيله 

 مدارك الزم جهت پرداخت خسارت هزينه پزشكي ناشي از حادثه:     
  تصوير گزارش اولين مرجع درماني يا گزارش پذيرش اورژانس  -١

  تصوير برابراصل شده گزارش حادثه توسط مراجع ذيصالح  -٢

  اصل صورتحساب بيمارستاني و صورتحساب پزشكان  -٣

  اصل گواهي پزشك معالج مبني بر نوع خدمات انجام شده و ميزان حق العمل دريافتي  -٤

  شي مبني بر زمان بيهوشي و تعيين پايه بيهوشي اصل گواهي پزشك بيهو -٥

  ريز نسخ دارويي و لوازم مصرفي اتاق عمل   -٦

  اصل يا تصوير برابراصل شده شرح عمل انجام شده و يا خالصه پرونده بيمارستاني   -٩

  مدارك انجام آزمايشات و راديولژي ها و(ام آر آي) و سيتي اسكن شامل تجويز پزشك و قبض پرداخت  -٨

  د آن از پزشك معالج یيصرف شده داخل بدن همراه گواهي تااصل يا تصوير برابر اصل شده فاكتور هاي معتبر پروتزهاي م -٩

درصورت داشتن بيمه گر اوليه از قبيل خدمات درماني يا تامين اجتماعي ارائه تصوير برابر اصل پرداخت هزينه ها و صورتحساب  به همراه   -١٠

  صوير شرح عمل و كپي چك بيمه گر اوليه خالصه پرونده يا ت

تصوير برابر اصل شده  گواهينامه رانندگي متناسب با وسيله نقليه درصورتيكه بيمه شده رانندگي وسيله نقليه را در هنگام وقوع حادثه   -١١

  بعهده داشته است. 

برگـه انحصـار  اصل يا تصويربرابر اصل شده شتن برگه ذینفع ارائه اصل فرم ذینفع با تأیيد اداره رفاه  اساتيدو کارکنان. درضمن  درصورت ندا  -١٢

  وراثت الزاميست.

 
 اداره رفاه اساتيد و كاركنان دانشگاه


