باسمه تعالی

تاریخ:
شماره:

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد المرد
فرم درخواست هزینه های مازاد درمان
توسط کارمند تکمیل گردد.

اینجانب :

به شماره پرسنلی :

کارمند شاغل در قسمت :

عضو صندوق (عادی / ویژه ) درخواست دریافت هزینه های مازاد درمان ذیل را دارم.
نسبت با بیمه شده اصلی
…….........................

نام و نام خانوادگی بیمار
…………………..………….……..

مبلغ هزینه (ریال)
…………………………

نوع هزینه
………………….…………..

تلفن تماس(:الزامی)
امضاء و تاریخ تحویل:
بدینوسیله گواهی می شود بیمه شده اصلی و بیمار فوق در سال گذشته و جاری نیز عضویت پوشش مازاد درمان کارکنان
دانشگاه را داشته اند/نداشته اند.

توسط امور اداری تکمیل شود.

صندوق عادی

صندوق ویژه

شماره کدهای عضویت در پوشش سال گذشته  :بیمه شده اصلی

بیمار

شماره کدهای عضویت در قرارداد جدید  :بیمه شده اصلی

بیمار

شماره کدهای عضویت در پوشش سال گذشته  :بیمه شده اصلی

بیمار

شماره کدهای عضویت در قرارداد جدید  :بیمه شده اصلی

بیمار

مهر دانشگاه

تکمیل شود.

حساب صندوق توسط امور مالی

مشخصات مبالغ واریزی به

حق بیمهه متللهق هی حوالهه شهماره  692مهور
ریال (به حروف:ی

امضاء دبیرکمیته

 91/16/66از ریهق بانه

ملهی بهه مبلهغ1033511111

میلیاردوچهارصد و پنجاه و پنج میلیون وسیصدهزار ریال) به حساب جاری  1110031003116به نهام

صندوق تأمین هزینه مازاد درمان کارکنان دانشگاه نزد بان

ملی شلبه دانشهگاه واریهز و رسهید ن هی نامهه شهماره

11-62-1/160مور  91/11/11به اداره کل منابع انسانی و سیاست های رفاهی دانشگاه ارسال گردیده است.
مهر-امضاء-تاریخ
نام بیمار:

نام بیمه شده اصلی:
نوع هزینه/عمل

نظریه کمیته بیمه و رفاه واحد

تاریخ هزینه:

هزینه های ارائه شده به مبلغ:

ریال)

ریال (به حروف:

موافقت کمیته به مبلغ:

ریال)

ریال (به حروف:
عباس الهیاری

دبیرکمیته بیمه ورفاه

کد عمل جراحی:

ریال (به حروف:

بیمه گر اول (تأمین اجتماعی) به مبلغ:
مهدی حسن زاده

صهورت

ملاون اداری مالی

ریال)
دکترسیداحمدهاشمی

رئیس واحد

مهر و امضاء اعضاء کمیته

شماره حساب واحد

ملی

13خرداد

1611

100766776001

--------

گردد

امنای استان تکمیل

رفاهی و یا هیئت

انسانی و سیاست های

توسط اداره کل منابع

کسورات:
مبلغ قابل پرداخت:
امضاء و تاریخ:
کارشناس بیمه سازمان مرکزی/هیئت امنای استان

نمونه برگ شماره 35/111

بان

نام شلبه

کدشلبه

شماره حساب

شناسه واریز

ت ذکر :در تلیین نوع عضویت بیمه شده در یکی از صندوق های عادی یا ویژه نهایت دقت بلمل ید .مسئولیت هرگونه خسارت درصورت بهروز
مشکل بلهده دبیر کمیته بیمه و رفاه می باشد.

