
 : در بیمه درمان تکمیلی انجمن  شرایط ثبت نام

 

 زشک محترم علوم آزمایشگاهی حتما و قطعاً باید عضو انجمن باشد.پ   -1

  تومان( 75.200تومان )ماهیانه  902.0000سال مبلغ  60حق بیمه سالیانه هر نفر تا سن  -2

 حق بیمه اضافی پوشش می گیرند. %100سال با  60افراد باالی  -2-1

 پرداخت حق بیمه اقساطی بر طبق شرایط  تعداد نفرات آزمایشگاه تعیین می گردد.نحوه  -3

 چک های اقساط در وجه بیمه ایران دریافت می گردد. -4

 

 شرایط تخفیفات : -5

 

پزشکان محترمی که از واحد بیمه انجمن . بیمه نامه مسئولیت فنی دریافت نمودند . به مبالغ حق بیمه سالیانه  -5-1

 تخفیف شامل می گردد. %10خانواده ایشان ایشان و 

 سالیانهحق بیمه به مبلغ  . پرسنل آزمایشگاهی که از واحد انجمن . بیمه نامه مسئولیت حرفه ای دریافت نموده اند -5-2

 تخفیف شامل می گردد. %8ایشان مبلغ 

 تخفیف به کل حق بیمه داده می شود. %2 ،در صورت پرداخت یکجا و نقداً  -5-3

 

 داشتن بیمه گر پایه )تامین اجتماعی ؛ خدمات درمانی ( الزامی است . -6

 پرسنل محترم هر آزمایشگاه باید بیمه پایه همان آزمایشگاه را داشته باشند. -6-1

 

 باید اقدام گردد طبق لیست پیوست .جهت ارسال لیست اسامی از سوی آزمایشگاه  -7

 رزند و پدروپدر و مادر را نیز ثبت نماید.هر فرد می تواند افراد غیر تکفل شامل همسر ، ف -8

 



 ماه از زمان صدور می باشد. 1ماه و جهت پاراکلینیکی  9ماه ، جهت زایمان  3دوره انتظار جهت اعمال جراحی و بستری  -9

 

مسئولیتی به عهده توجه : تا زمان به حد نصاب نرسیدن تعداد افراد ،  این قرارداد اعتبار ندارد و بیمه ایران و انجمن ، هیچگونه 

 نمی گیرند.

 شروع و ثبت قرارداد به اعضا اطالع رسانی شده و از همان زمان ثبت قرارداد زمان دوره انتظار سپری  ، بعد از ثبت نام اسامی

 می گردد.

 

 17/08/98مهلت ثبت نام تا 

 

 مدارک مورد نیاز :

 

 کپی شناسنامه هر فرد صفحه اول و صفحه دوم -1

 فردکپی کارت ملی هر  -2

 کپی صفحه اول دفترچه بیمه -3

 تکمیل فرم ثبت نام -4

 

 

 

 

 

 

 

 راه های ارتباطی با واحد بیمه :

 0902.246.3401مناطق اصفهان، فارس و کرمانشاه با سرکار خانم بیگی  -1

 0902.246.3404مناطق دیگر با سرکارخانم کرمی  -2

 moshaverbimeh147اینستاگرام  -3

  


