قابل توجه همکاران محترم
فرم جدید بیمه مازاد درمان مربوط به ماههای مرداد و شهریور پیوست می باشد .
مدارک مورد نیاز :
 -1تکمیل فرم و تایید مدیر محترم امور مالی
 -2اصل و یک نسخه تصویر قبض
 -3تصویر نسخه دستور پزشک مبنی بر انجام خدمات  2سری
 -4تصویر صفحه اول دفترچه بیمار و بیمه شده اصلی  2سری

باسمه تعالي
تاريخ :

دانشگاه آزاد اسالمي

شماره :

واحد ارسنجان
فرم درخواست هزينه هاي مازاد درمان
توسط كارمند تكميل گردد

اينجانب

كارمند شاغل در قسمت
صندوق ويژه

عضو صندوق عادي

نام و نام خانوادگي بيمار

به شماره پرسنلي

درخواست دريافت هزينه هاي مازاد درمان ذيل را دارم

نوع هزينه

نسبت با بيمه شده

مبلغ هزينه

تاريخ هزينه

اصلي

امضاء و تاريخ تحويل:

تلفن تماس ( الزامي) :
توسط امور اداري تكميل شود

بدينوسيله گواهي مي شود بيمه شده اصلي و بيمار فوق در سال گذشته و جاري نيز عضويت پوشش مازاد درمان كاركنان دانشگاه
را به شرح ذيل داشته اند

صندوق
عادی:

شماره كدهاي عضويت در پوشش سال گذشته :بيمه شده اصلي

 061بيمار

061

بيمه شده اصلي

 061بيمار

061

شماره كدهاي عضويت در پوشش سال گذشته :بيمه شده اصلي

 061بيمار

061

بيمه شده اصلي

 061بيمار

061

شماره كدهاي عضويت در قرارداد جديد :

صندوق
ویژه:

شماره كدهاي عضويت در قرارداد جديد :

امضاء دبير كميته

مهر دانشگاه
به حساب صندوق

مشخصات مبالغ واريزي

حق بيمه متعلق طي حواله شممماره  99488مورخ  89/6/04از طريق بانك ملي ارسممنجان به مبلغ 049.411.111ريال ( به
حروف دوي ست و چهل و ه شت ميليون و چهار صد هزار ريال ) به ح ساب جاري  1004090409118به نام بيمه مازاد درمان
كاركنان دان شگاه نزد بانك ملي شعبه دان شگاه آزاد (كد  )0109واريز و ر سيد آن طي نامه شماره  4908مورخ  89/6/04به
اداره كل منابع انساني وسياستهاي رفاهي دانشگاه ارسال گرديده است .
مهر _ امضا _ تاريخ

نظريه كميته بيمه و رفاه واحد

نام بيمه شده اصلي :

نا م بيمار :

نوع هزينه  /عمل

تاريخ هزينه :

صورت هزينه هاي ارائه شده به مبلغ :

ريال ( به حروف

ريال )

بيمه گر اول ( تامين اجتماعي ) به مبلغ :

ريال ( به حروف

ريال )

موافقت كميته به مبلغ :

ريال ( به حروف

ريال )

كد عمل جراحي

مهر و امضاي اعضاي كميته
شماره حساب واحد

بانك

نام شعبه

كد شعبه

شماره حساب

شناسه واريز

ملي

ارسنجان

9096

2054589816220

---

درج شماره حساب الزامي مي باشد

هیات امنای استان تکمیل گردد

توسط اداره کل منابع انسانی و

سیاستهای رفاهی و یا دبیرخانه

مبلغ قابل پرداخت :
تاييد و امضاءكارشناس

برگ شماره 49/009

كسورات :

