
 مدیرعامل محترم صندوق قرض الحسنه

 باسالم

خاتمه  1/06/1396احتراما ازآنجا که قرارداد بیمه تکمیل درمان صندوقهاي قرض الحسنه درسطح استان درتاریخ         
می یابدبه منظور ثبت نام براي ســال جدید به پیوســت فرم مشــخصــات کارکنان متقاضــی براي انعقاد قرارداد ازتاریخ 

ست به منظور جلوگیري  1/06/1397لغایت  06/1396ا/ سال می گردد.الزم ا سته بودن آن ار ازتاخیردرانعقادقراردادوپیو
وبه صــورت حضــوري تحویل واحد  25/05/1396ومشــخص شــدن حق بیمه ماهیانه فرمهاي ثبت نام حداکثر تاتاریخ 

یافت آنراازطریق مسئول مربوطه دریافت تائیدیه در 32204902درصورت ارسال به نمابرشمارهضمنا تکمیل درمان گردد.
 نمائید.

بدیهی است عدم پاسخگویی   براي پاسخگویی به سئوالت احتمالی بدین منظورپیش بینی شده است.32205486تلفن  
صندوق خواهد بود. سط آن  ضوردرقراردادتکمیل درمان تو صراف ازادامه ح ست وتکمیل فرم به منزله ان شمند ا لذا خواه

 درتکمیل فرم رعایت گردد:مواردزیر 

 براساس اطالعات خواسته شدهوشباي بانک ملی تکمیل فرم به صورت دقیق خصوصاکدملی وشماره حساب  •

سر،فرزندان پدرومادردرج  • صلی وبعدافرادتحت تکفل به ترتیب هم شده ا صات بیمه  شخ شتن نام افراد به ترتیب ابتدام هنگام نو
 شود.

 براي کلیه بیمه شده گان اصلی جهت پرداخت خسارت اجباري است ملینک تاریخ استخدام وشماره حساب نزدبا •

ستخدام امکان  • ستخدام تایک ماه ازتاریخ ا شت وافرادجدید اال ست وجودنخواهد دا سال لی ضافه نام افرادپس ازار امکان حذف وا
شت.وامکان حذف افراددرصورت اخراج یاترك محل خدمت بانامه  ضافه شدن به لیست راخواهند دا صندوق امکان پذیرخواهد ا

 بود

صورت خانوادگی دریک برگ • سال کپی کارت ملی به  ساب نزدبانک A4ار شماره ح صفحه رو و شبافقط  شماره  براي  ملی و
سبت به این مهم توجه  ست ن شمند ا شد. لذاخواه صورت خواناموردتاکید جدي می با شماره تلفن همراه به  ست خانواده و سرپر

 ویژه وازثبت شماره حساب صندوق براي کلیه افراد جداخودداري فرمائید.

سی م • شغول برر شرکت بیمه م صوص مبلغ حق بیمه ماهیانه  ادامه دارد و ست  وبه محض رایزنی وپیگیري درخ بلغ حق بیمه ا
 اعالم ازسوي شرکت بیمه به اطالع شما عزیزان خواهد رسید.

ست  • صندوق موظف ا ضوردرقراردادتکمیل درمان خواهد بودو سنات به منزله پذیرش ح سال آن به کانون ح تکمیل فرم مزبوروار
به نام تکمیل درمان صندوقها 1121-6526-57426-1درموعد مقررکه متعاقبا اعالم خواهد شدمبلغ حق بیمه رابه شماره حساب

درصورت استنکاف صندوق  واریزواصل رسیدآنراتحویل دفتربیمه مستقردرکانون نماید.بدیهی است کاسپیننزدموسسه اعتباري 
   کسر وبه حساب تکمیل درمان واریز خواهد شد. کاسپینازپرداخت حق بیمه مبلغ موردنظراز حساب آن صندوق نزد موسسه 

 مبااحترا

 معاونت فرهنگی


