
طالییطرح  عمومی استفاده از خدمات بیمه تکمیلی درماندستورالعمل ضوابط و   

 شرایط عمومی برخورداری از خدمت بیمه ای:
 و نداشتن بدهی مربوط به حق عضویت صندوق  ساالنه پرداخت حق عضویت -1
 استمرار عضویت فعال بسیج در طول دوره بهره مندی از خدمت بیمه ای -2
 نظیر بیمه ی سالمت، تامین اجتماعی و ....( درمانی پایه )داشتن بیمه  -3

 فرایند اجرایی:

 ارسال مدارکبارگذاری مدارک عضو در بخش  -1

 افراد تحت تکفلتعریف افراد تحت تکفل در قسمت  -2

 مدارک افراد تحت تکفلبارگذاری مدارک افراد تحت تکفل در بخش  -3

 درگاه بانکی مربوطهاز طریق به صورت آنالین و  ثبت درخواستدر بخش پرداخت حق بیمه  -4

از تاریخ واریز وجوه مربوط به خدمت بیمه ای توسط عضو و پس از تایید نهایی مدارک عضو توسط  ( 1تذکر

ماه باشد تاریخ شروع بیمه تکمیلی از ابتدای  آبانپنجم  ی که واریز وجه عضو  قبل از بیست و، در صورتدوقصن
 اعتبار بمدت یکسالماه  آذراز اول بیمه ایشان  ،باشد ماه آبان گردد و اگر بعد از بیست و پنجمماه لحاظ می  آبان

  .داشت( خواهد 30/07/1401)
در صورت عدم همخوانی اطالعات اظهار شده و مدارک ارسالی و همچنین عدم تطبیق مدارک و مستندات با  -5

لیست بیمه ای ، عدم عودت وجوه پرداختی و .... به عهده عضو اطالعات ثبتی و هویتی، کلیه عواقب شامل حذف از 
 می باشد.

می باشد.  ، پدر و مادر عضو صندوقفرزندان ،افراد مشمول طرح فقط شخص عضو صندوق، همسر( 2تذکر

 اث مجرد(به شرط گواهی تحصیلی و فرزندان ان سال 18)فرزندان ذکور باالی 

 امکان پذیر است. ن مدرک معلولیت از سازمان بهزیستیشرط داشتمعلول به پسر ثبت نام فرزندان( 3تذکر

 مشمول این بیمه می گردند. اث مطلقه و بیوهفرزندان ان (4تذکر

 می باشد.سال  70 حداکثر سن پدر و مادر جهت استفاده از بیمه تکمیلی (5تذکر

 آیتم های تشویق طرح: 
 رایگان می باشد. پایان قرارداد بیمه تکمیلیاز زمان ثبت درخواست تا بیمه فرزند سوم به بعد  -1
           بیمه تکمیلی رایگان بمدت یکسال و همسر بیمه تکمیلی عضو ، در سال جاریاعضاء  ازدواجدر صورت  -2

  می باشد.

 درصدی 70تخفیف ماه با  6تا  3بیمه رزمنده های طرح رمضان ) نوبت وصل( و همچنین رزمنده های  -3

 لحاظ خواهد شد.


