بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب

شماره :

فرم درخواست هزینه های مازاد درمان سال 99-98

اينجانب

توسط کارمند تکمیل گردد

كارمند شاغل در قسمت
صندوق ويژه

عضو صندوق عادي

تاریخ :

به شماره پرسنلي

درخواست دريافت هزينه هاي مازاددرمان ذيل را دارم.

نام و نام خانوادگي بيمار

نسبت با بيمه شده اصلي

.....................................

.....................................

نوع هزينه

تاريخ هزينه

...................

مبلغ هزينه

......................

شماره تلفن متقاضي(لزامي) ......................................... :

............................

امضاء وتاريخ تحويل :

بدينوسيله گواهي مي شود بيمه شده اصلي و بيمارفوق در سال گذشته وجاري نيز عضويت پوشش مازاد درمان كاركنان دانشگاه را داشته اند/نداشته اند.
توسط امور کارکنان تکمیل گردد

صندوق ويژه

شماره كدهاي عضويت در پوشش سال گذشته  :بيمه شده اصلي
شماره كدهاي عضويت در قرارداد جديد

بيمار
بيمار

 :بيمه شده اصلي

امضاء دبير كميته بيمه ورفاه

مهر دانشگاه

مالی تکمیل شود

حساب صندوق توسط امور

مشخصات مبالغ واریزی به

حق بيمه متعلقه طي حواله شماره  088998811100199مورخ  01/81/10از طريق بانك ملي به مبلغ  1.181.009.999ريال بابت حق بيمه اعضا به حساب جاري
 9894409440991به نام صندوق تامين هزينه مازاد درمان كاركنان دانشگاه نزد بانك ملي واريز و رسيد آن طي نامه شماره /101ص 01/0/مورخ  01/98/80به اداره
كل منابع انساني و سياست هاي رفاهي دانشگاه ارسال گرديده است.
مهر امضاء تاريخ :

نظریه کمیته بیمه و رفاه واحد

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)

دبير كميته بيمه ورفاه

رئيس واحدو رئيس كميته

معاون اداري مالي وعضوكميته

شماره حساب واحد

بانک

نام شعبه

کد شعبه

شماره حساب

شناسه واریز

ملی

خیابان یخچال

0313

1001800980118

999999999911

درج شماره حساب الزامي مي باشد.

تکمیل گردد

هیات امنای استانی

رفاهی و یا دبیرخانه

انسانی و سیاست های

توسط اداره کل منابع

كسورات:
مبلغ قابل پرداخت:
تائيد و امضاء كارشناس

تذكر :درتعيين نوع عضويت بيمه شده دريكي از صندوق هاي عادي يا ويژه نهايت دقت بعمل آيدمسئوليت هرگونه خسارت در صورت بروز مشكل بعهده دبير كميته بيمه و رفاه مي باشد.

