باسمه تعالي

دااگشنه آزاد اسالمي
واحد داراب

تاريخ:
شماره:

فرم درخواست هزينه هاي مازاد درمان

توسط کارمند تکميل گردد

اينجانب
هزينه هاي (نوع هزينه مشخص شود)
مربو ط به
طبق مدارک پيوست را دارم.
صندوق ويژه
صندوق عادي
تلفن تماس:

کارمند شاغل در قسمت

به شماره پرسنلي

به مبلغ

درخواست دريافت
ريال)

ريال(به حروف:
امضاء و تاريخ:

توسط امور اداري تکميل گردد

بدينوسيله گواهي مي شود بيمه شده اصلي و بيمار فوق در سال گذشته و جاري نيز عضويت پوشش مازاد درمان کارکنان دانشگاه را داشته
اند/نداشته اند.
بيمار
شماره کدهاي عضويت در پوشش سال گذشته :بيمه شده اصلي
صندوق عادي
بيمار
بيمه شده اصلي
شماره کدهاي عضويت در قرارداد جديد:
بيمار

شماره کدهاي عضويت در پوشش سال گذشته :بيمه شده اصلي
صندوق ويژه
شماره کدهاي عضويت در قرارداد جديد:

بيمار

بيمه شده اصلي

مهر – امضاء – تاريخ:
مالي تکميل گردد

مشخصات مبالغ واريزي به

حساب صندوق توسط امور

قسط اول حق بيمه متعلق طي حواله شماره  86175مورخ  1396/07/30از طريق بانک ملي به مبلغ 250.000.000ريال (بهه حهروف  :دويسهت و پنجهاه
ميليون ريال )به حساب جاري  0114171417009به نام بيمه مازاد درمان کارکنان دانشگاه نزد بانک ملي شعبه دانشگاه آزاد (کد شهعبه  )1017واريهز و
رسيد آن طي نامه شماره 01/18/1/6085مورخ  1396/08/01به اداره کل منابع انساني و سياست هاي رفاهي دانشگاه ارسال گرديده است.

مهر – امضاء – تاريخ:

نظريه کميته بيمه و رفاه واحد

نام بيمه شده اصلي:
نوع هزينه/عمل
صورت هزينه هاي ارائه شده به مبلغ:
بيمه گر اول (تامين اجتماعي) به مبلغ:
موافقت کميته به مبلغ:

نام بيمار:
کد عمل جراحي:

تاريخ هزينه:

ريال)
ريال)
ريال)

ريال(به حروف:
ريال(به حروف:
ريال(به حروف:

بانک

نام شعبه

کد شعبه

شماره حساب

شناسه واريز

ملي

مرکزي داراب

7471

0105755022005

---

مهر و امضاء اعضاء کميته
محمدابراهيم درستکار
دبير کميته بيمه و رفاه

دکتر ميرزاابراهيم ابوالفتحي
معاون اداري و مالي

دکتر علي اصغر ايرج پور
رئيس واحد

استان تکميل گردد

دبيرخانه هيات امناي

هاي رفاهي و يا

توسط اداره کل منابع
انساني و سياست

کسورات:
مبلغ قابل پرداخت:
تاييد و امضاء کارشناس

تذکر :در تعيين نوع عضويت بيمه شده در يکي از صندوق هاي عادي يا ويژه نهايت دقت بعمل آيد مسئوليت هرگونه خسارت در صورت بروز مشکل بعهده دبير کميته بيمه و رفاه مي باشد.

