ثبت نام بیمه تکمیلی درمان بیمه ایران در سال 1399
با سالم
به اطالع اعضاء محترم هیات علمی و کارکنان گرامی دانشگاه می رساند با توجهه بهه تمد هد رهرارداد بیمهه
تکمیلی تار خ  99/07/29الزم است حداکثر تها روز چهارشنبه مورخ  99/07/30نسهتت بهه ااهشا ا ها
کاها و ا هرگونه تغییر در وضیعت بیمه شدگان با مطالعهه دریه اطالعیهه و جهدوع تعتهدات و ارمتها
پیوست برا ررارداد جد د اردام نما ید.
 کلیه متقاضیان جد د بیمه تکمیلهی کهه در سهاع  1398بیمهه نبوود انو په

از تکمیهف اهرم

بیمههه تکمیلههی ارسههاع شههده بههه واحههدها مربوطههه در مههدت زمههان اعههالم شههده بههه کارشههنا
بیمهه تکمیلههی سههرکار وهان واسههن تحو ههف نما نهد  .له ا وواهشههمند اسهت هنگههام تکمیههف اههرم
مربوطههه تمههامی مههوارد اعهه از نههام و نههام وههانوادگی م کههدملیم شههماره موبا ههف و امضههاء را بههه
صورت دری کامف و ووانا مرروم ارمائید .
 اعضاء محترم هیات علمی وکارکنان گرامی که در ساع  1398بیمه تکمیلی بوود انو اقه وارد
سامانه بیمه تکمیلی شده رو گش نه لیست اشخاص زده ثتت نهام را ازا هط طر ه ان هام بدهنهدم
شخص اصلی بیمه شده و ااراد تحت تکفف درصورت تا ید اعاع نمهوده ودر مهوارد کهه وواسهتید
ارد را ح ف کنید اعاع نکنیهد و ها اضهااه وواسهتید ان هام بدهیهد ااهشودن شهخص را زده و
مشخصات کامف آن را تکمیف نمائید در انتتا در دوحالت (ح ف واضااه) تا ید و پر نهت گراتهه بها
امضاء وذکر تاریخ به کارشنا

بیمه تکمیلی تحو ف نما ید .

 " شمار تماس و پیگیری سرکار خانم واسع " 84064225
 درضمن ع م ارسال فرم مربوطه تمامی افراد به منزله انصراف از بیمه تکمیلی درمان خواه بود .

 شرایط و مقررات اصلی بیمه تکمیلی :

 اعضاء شامف ( اعضاء هیات علمی م کارکنان رسمی مپیمانی مررارداد مشرکتی)
 دارا بیمه پا ه ودمات درمانی متامیط اجتماعی ا سالمت باشد .

 همکاران شرکتی حه بیمهه بهه صهورت کامهف با هد پرداوهت نما نهد بهرا ااهراد تحهت تکفهف و
غیر تحت تکفف به همیط رواع می باشد.

 ااراد م از به پوشا شهامف بیمهه شهده اصهلی م همسهرو ارزنهدان تحهت تکفهف و والهد ط تحهت
تکفههف کههه بیمههه آنتهها نصههد دانشههگاه پرداوههت مههی نما ههد در غیههر ا نصههورت ااههراد غیههر تحههت
تکفف ح بیمه کامف کسر می گردد.
 ارسال فتوکپی صفحه اول و دوم شناسنامه فرزنو ان "پسور ودختور" بوا رورو سونی
باالی 20سال الزامی می باش .
 فرزن ان ذکوور" پسور" توا سون 30سوال در صوورتیکه ازدوان نکورد باشون بها ارائهه
کپی شناسنامه صهفحه اوع ودوم بهه پیوسهت اهرم بیمهه تکمیلهی تحهت پوشها ا هط بیمهه نامهه
ررار می گیرند بدون ارساع کپی شناسنامه شخص بیمه نخواهد گرد د .

 ارزندان اناث "دوتر" تا هنگام ازدواج تحت پوشا ا ط بیمه نامه ررار می گیرند.
 افرادی که در طول م ت قرارداد می توانن به لیست اضافه شون شامل :

 ااراد جد د االستخدام
 کارکنان انتقالی

 همسر کارکنانی که تازه ازدواج نموده اند

 نوزادان از بدو تولد آنتا حداکثر ظرف مدت دو ماه از تار خ والدت نگ شته باشد .

 ح ف ااراد بیمه شده دربهیط رهرارداد اقه بهه شهرر وهروج از تکفهف (ازدواج) و ها اهوت بیمهه
شده ا مامور به سازمانتا د گر امکان پ ر می باشد (به شرر عدم در اات وسارت)
 در وواسههت ح ه ف و عضههو ت ااههراد اق ه تهها پا ههان روز  1399/07/30امکههان پ ه ر اسههت و در
طوع مدت ررارداد مقدور نمی باشد (زمان مشخص ش قابل تم ی نمی باش )
همکاران گرامی آرا :
 -1می توانند همسر م ارزند مپدر و مادر را جتت استفاده از بیمه تکمیلی درمان معرای نما ند.
 %50 -2ح بیمه همسر و ارزند توس دانشگاه پرداوت می گردد .
 -3در صورت تقاضا ارد جتت بیمه کردن پدر و مادر ( در صورتیکه توس بیمه شده اصلی تحت
پوشا ررار گراته باشند ) با ارساع اتوکپی صفحه اوع داترچه بیمه م  %50ح بیمه آنتا توس
دانشگاه پرداوت و در غیر ا نصورت با ستی ح بیمه را کامف پرداوت نما ند.
 -4جتت استفاده از بیمه تکمیلی داشتط کی از داترچه بیمه تامیط اجتماعی م ودمات درمانی و
سالمت الشامی می باشد.
 همکاران گرامی وان : -1می توانند همسرم ارزندمپدر ومادررا جتت استفاده از بیمه تکمیلی درمان معرای نما ند .
 -2در صورت تقاضا ارد جتت بیمه کردن همسر م ارزند م پدر و مادر می با ست صفحه اوع داترچه
بیمه (ودمات درمانی متامیط اجتماعی )که در آن مشخص نما د ارد توس بیمه شده اصلی تحت

پوشا بیمه ررار گراته است ارساع تا به میشان  %50ح بیمه آنتا توس دانشگاه پرداوت شود .در
غیر ا نصورت با ستی ح بیمه را کامف پرداوت نما ند.
 -3جتت استفاده از بیمه تکمیلی داشتط کی از داترچه بیمه تامیط اجتماعی م ودمات درمانی و
سالمت الشامی می باشد .

اداره رااه

