بسمه تعالي

تاريخ :

دانشگاه آزاد اسالمي

---------------------

شماره :

واحد مشهد

---------------------

* فرم درخواست هزينه هاي مازاد درمان *
اينجانب

---------------------------

كارمند شاغل در قسمت

----------------------------------

به شماره پرسنلي

---------------------

توسط كارمند تكميل گردد

مربوط به

-----------------------

به مبلغ

ريال ( به حروف :

------------------

--------------------------------------------------------

ريال )

طبق مدارك پيوست را دارم .
 /صندوق ويژه

صندوق عادي

امضاء و تاريخ :

تلفن تماس :

نسخه اول  :سازمان مركزي

درخواست دريافت هزينه هاي ( نوع هزينه مشخص شود ) .

بدينوسيله گواهي مي شود بيمه شده اصلي و بيمار فوق در سال گذشته و جاري نيز عضويت پوشش مازاد درمان كاركنان دانشگاه را

توسط امور كاركنان تكميل گردد

داشته اند
صندوق عادي :

صندوق ويژه :

شماره كدهاي عضويت درپوشش سال گذشته  :بيمه شده اصلي :

 /بيمار:

شماره كدهاي عضويت در قرار داد جديد  :بيــمه شده اصلي :

 /بيمار:

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

 /بيمار:

شماره كدهاي عضويت در قرار داد جديد  :بيـمه شده اصلي :

 /بيمار:

نسخه دوم  :امور مالي واحد

 /نداشته اند

مهر  -امضاء  -تاريخ
صندوق توسط امور مالي تكميل شود

( به حروف  :نه ميليارد و هفتصد و شصت و هشت ميليون و ششصد و شصت هزار ريال )
كه از طريق مكاتبه با سازمان مركزي طي نامه شماره  5/22515مورخ  56/0/5با معاونت محترم اداري و مالي دانشگاه و تاييد جناب
آقاي دكتر احساني به حساب في مابين سازمان مركزي و دانشگاه آزاد اسالمي (واحد مشهد) تهاتر شده است.
مهر – امضاء  -تاريخ

بيمه گر اول ( سازمان تامين اجتماعي ) به مبلغ:

-----------------------

ريال ( به حروف :

--------------------------------------------------

ريال)

با پرداخت مبلغ --------------------:ريال ( به حروف  ---------------------------------------------------------------:ريال )بابت تامين هزينه مازاد درمان
آقاي  /خانم

----------------------------

كارمند شاغل در

------------------

به شماره پرسنلي

امضاي اعضاي كميته بيمه و رفاه :

امور مالي واحد

مشخصات چك صادره توسط

چك شماره:

-------------------

( به حروف :

مورخ :

------------------

مهر واحد :
عهده بانك :

----------------------

--------------------------------------------------------------------

آقاي  /خانم :

-------------------------------------------

--------------

موافقت مي نمايد .

به مبلغ :

---------------------------------

 )-بابت تامين هزينه مازاد درمان ( عادي  /ويژه )

صادر شد .

ريال

نمونه برگ شماره 71/111

نظريه كميته بيمه و رفاه واحد

اين كميته پس از بررسي صورت هزينه هاي ارائه شده به مبلغ

-----------------------------

ريال و تطبيق با تعهدات بخشنامه و باتوجه به كسر تعهدات

نسخه سوم  :دبيرخانه واحد

مشخصات مبالغ واريزي به حساب

حق بيمه متعلق طي سند شماره  5656مورخ  56/80/22به مبلغ  5/150/558/888ريال

امضاء و تاريخ :

تذكر :در تعيين نوع عضويت بيمه شده دريكي از صندوق هاي عادي يا ويژه دقت بعمل آيد مسئوليت هرگونه خسارت درصورت بروز مشكل بعهده دبير كميته بيمه و رفاه ميباشد .

