
 
   

                                                                                       بهداشتيدانشگاه علوم پزشكي و خدمات
                                                                   درماني كاشان                     

    آموزشي دانشگاهمعاونت             
 بسمه تعالي

 درخواست بيمه تكميلي درمانفرم 
 محترم مديريت خدمات پشتيباني دانشگاهسرپرست 

 عليكمسالم 
           هيئت علمي...............متولد............ شماره كارت ملي.............. بشماره شناسنامه ................... فرزند.......................  اينجانب "        احتراما

جهت بيمه تكميلي رايگان مراتب موافقت خود را اعالم وجهت بيمه افراد تحت .........................شاغل در  )  پيماني رسمي  (
نفر از  ريال براي هر15000دانشگاه مجاز به كسر حق بيمه مذكور به ميزان ماهيانه )  فرزند يا پدرومادر –همسر ( تكفل حداكثر سه نفر 

 .از حقوق ومزاياي اينجانب ميباشد)بشرح جدول ذيل( اعضاي خانواده 
 )ريال15000(شامل تخفيف دانشگاه ميباشند) يا پدر ومادر فرزند  –همسر : نفر  3حداكثر( افراد تحت تكفل مشخصات 

نوع  ونام خانوادگينام 
 وابستگي

تاريخ  شناسنامهشماره 
 تولد

 بيمهحق  پدرنام 

 ريال15000دانشگاهتخفيف      
 ريال15000دانشگاهتخفيف      
 ريال15000دانشگاهتخفيف      
 ريال30000آزاد      
 ريال30000آزاد      
 ريال30000آزاد      
 ريال30000آزاد      

 دو برابر كسر خواهدسال به باال وبدون داشتن دفترچه خدمات درماني واجتماعي حق بيمه   60 جهت بيمه شدگان تحت تكفل :1تبصره
 .شد

 . در صورت خوانا نبودن ويا تكميل نشدن جدول مذكور هيچگونه مسئوليتي بعهده اين مديريت نخواهد بود:2تبصره
 . پس از انعقاد قرار داد حق هيچگونه اعتراض يا انصراف تا پايان قرار داد را نخواهم داشت:3تبصره 
 . ميباشد31/5/88 تا 1/6/87 شروع قرارداد از :4تبصره
 . را مالحظه فرمائيد بعدصفحه مطالب " لطفا:نكته

 شده اصلي  بيمه   –عكس  وكارت ملي ويك قطعه شناسنامه كپي   :الزممدارك 
 تحت تكفلافراد   –شناسنامه وكارت ملي كپي                     

 ونام خانوادگي                                          نام                                                                                       
 امضاء                                                                                                                                                                                         

 امور مالي واحد مربوطه جهت كسر از حقوق ومزاياي ايشان همه ماهه بطور منظم براساس قرارداد مذكور -:رونوشت
 م وصدور كارت بيمه تكميليبيمه البرز جهت اطالع واقدامايندگي ن  -              
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بصورت رايگان از محل اعتبارات دانشگاه ) رسمي وپيماني (  اعضاي هيئت علميمقررگرديد حق بيمه تكميلي كليه  -5
 .پرداخت گردد

پرداخت از طريق اعتبارات دانشگاه ) ريال30000(هزينه كل %50 اعضاي خانواده آنها  بيمه تكميليجهتمقررگرديد  -6
 )ريال15000هرنفر.(گردد

فرزندان وهمسر در صورت تمايل پرسنل مي توانند پدر يا مادر خود را عضو بيمه مذكور :  اعضاي خانواده شامل:1تبصره
 .تجاوز ننماينداز سه نفر  مايند مشروط براينكه كليه اعضان

 .مي گردد محاسبه) ريال30000براي هر نفر(  در صورتي كه اعضابيش از سه نفر باشد حق بيمه بصورت آزاد :2تبصره

كليه پرسنل مذكور كه جهت درمان به بيمارستانها ومراكز درماني وبهداشتي تحت پوشش 1/6/87مقررگرديده از تاريخ  -7
 .دانشگاه مراجعه مي نمايند با ارائه كارت بيمه تكميلي بصورت رايگان درمان گردند

 خود را معرفي ننمايند در صورت نياز به درمان در واحدهاي 2بند 1 پرسنلي كه اعضاخانواده مشخص شده در تبصره :1تبصره
 .تحت پوشش هزينه درمان آنان طبق تعرفه هاي موجود اخذ خواهد شد

مقررگرديد كليه اطالعات خواسته شده در فرمهاي مذكور بصورت كامل وخوانا تكميل وبهراه مدارك خواسته شده تا  -8
نبودن ويا عدم  كامل –ناخوانا بودن فرم ( غيراينصورت در .  به مسئول رفاه آن واحد تحويل گردد23/5/87تاريخ 

 .بود هيچگونه مسئوليتي بعهده اين مديريت نخواهد) ارسال بموقع فرم مذكور

  كارمند2*3كارمند وبيمه شوندگان بهمراه يك قطعه عكس  كدملي – كپي شناسنامه :الزممدارك 
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  رسمي وپيمانياعضاي هيئت علميقابل توجه كليه 

  تكميلي درمان كاركنان دانشگاهبيمه رايگانشرايط 



 


