
 سمه تعالیاب

لغایت  8/8/1395تاریخ  از )ّوعر ٍ فرزًذاى( خاًَادُ خَد ٍ اعضاء لییتکمدرمان بیمه تِ ًعثت  فرم درخواستتا تکویل تَاًٌذ  هیدر ـَرت توایل کلیِ داًؽجَیاى 

داًؽگاُ داًؽجَیی  فرٌّگی ٍ هعاًٍت هتورکس 1326084111ریال تِ ؼوارُ حعاب   000/088/2ّر ًفر تِ هثلغ  ّسیٌِ ظالیاًِ تازاء ٍاریستا ٍ  تا ارائِ هذارک ریل 18/8/1395

 قذام ًوایٌذ.اًسد تاًک تجارت 

 کپی ؼٌاظٌاهِ از توام ـفحات خَد، ّوعر ٍ فرزًذاى -1

 ّر یک از اعضاء خاًَادُ ـفحِ اٍل دفترچِ تیوِ درهاًی ٍ پؽت ٍ رٍ  کارت هلی ترگ اًتخاب ٍاحذ ،کپی کارت داًؽجَیی،  -2

 اعضاء خاًَادُیک قطعِ عکط پؽت ًَیعی ؼذُ از  -3

 تیوِ تکویلیتکویل فرم درخَاظت  -4
                                                               تحَیل فیػ ٍاریسی -5

 جدول تعهدات بیمه تکمیلی دانشجویان

                                                                                                                                                                

 اداره رفاه دانشجویی دانشگاه                                                                                                                                 

 سقف تعهدات)ریال( نوع تعهدات ردیف

 ریال 000/000/30 ظاعت تعتری(،آًصیَگرافی قلة،ؼیوی درهاًی ٍ اًَاع ظٌگ ؼکي6)تا تیؽتر از  DAY CAREاعوال جراحی عوَهی ؼاهل : تعتری ٍ جراحی در تیوارظتاى ٍ هراکس جراحی هحذٍد  1

 ریال 000/000/50 دیعک ظتَى فقرات(،قلة،پیًَذ کلیِ ٍ هغس اظتخَاى،پیًَذ کثذ ٍ ریِ. تاهیي ّسیٌِ ّای تیوارظتاًی )اعوال جراحی خاؾ( ؼاهل : اعوال جراحی هغس ٍ اعفاب )تِ اظتثٌای 2

-تیکَپی،گاظترٍظکَپی،ظیؼاهل: ظًََگرافی، هاهَگرافی، رادیَتراپی، اًَاع اظکي ٍ ظی تی اظکي، داًعیتَهتری، اًَاع آًذٍظکَپی، رکتَظکپی، آًَظکَپی،  ظیگوَئیذظ 1خذهات پاراکلیٌیکی  3

 آًصیَگرافی، ام آر آی، اکَکاردیَگرافی ٍ هؽاٍرُ درهاًی
 ریال 000/000/2

 ریال 000/000/2 ةؼاهل: تعت ٍرزغ، ًَار عضلِ ٍ عفة، ًَارهغس، آًصیَگرافی چؽن، تعت تٌفعی، تعت آلرشی، ؼٌَایی ظٌجی، تیٌایی ظٌجی، َّلتر هاًیتَریٌگ قل 2خذهات پاراکلیٌیکی  4

افی چؽن ٍ لیسر درهاًی)در هَارد غیر ؼاهل: اعوال هجاز ظرپایی)هاًٌذ ؼکعتگی ّا، دررفتگی ّا،گچگیری، تخیِ، تخلیِ کیعت، رادیَتراپی، کرایَتراپی ٍاکعیسیَى لیپَم، آًصیَگر 3خذهات پاراکلیٌکی  5
 زیثایی(.

 ریال 000/000/2

 ریال 000/000/1 یة ؼٌاظی، شًتیک پسؼکی، ًَارقلة ٍ فیسیَتراپیجثراى ّسیٌِ ّای آزهایؽگاّی ؼاهل؛ آزهایػ ّای تؽخیؿ طثی، پاتَلَشی یا آظ 6

 ریال 000/000/5 جثراى ّسیٌِ ّای زایواى طثیعی ٍ ظساریي 7

 ریال 000/500 تاهیي ّسیٌِ ّای آهثَالًط در داخل ؼْر 8

 ریال 000/000/1 تاهیي ّسیٌِ ّای آهثَالًط در خارج ؼْر 9

 ریال 000/600 عیٌک ٍ لٌس 10

  درصد )با احتساب مالیات بر ارزش افسوده(10فرانشیس  



 سمه تعالیبا
 

 ز بیمه تکمیلی درماناستفاده ا فرم درخواست
 

                               تحفیلیهقطع                        داًؽجَی رؼتِ       13  /    /   ـادرُ از                  هتَلذ               فرزًذ                    ایٌجاًة     

هتقاضی اظتفادُ از تیوِ  ،اطالعیِتیوِ درهاى تکویلی هٌذرج در کذهلی                                                     ٍضعیت تاّل: هجرد          هتاّل         تا هطالعِ ٍ آگاّی از ؼرایط 

         خَاّؽوٌذ اظت اقذام الزم هعوَل گردد.رادارم.  ریال 000/088/2هر نفر هسینه سالیانه بازاء پرداخت  تاتکویلی 

ًام ٍ ًام  ردیف

 خاًَادگی

 ؼوارُ تیوِ تیوِ درهاًی عًَ ـادرُ هحل تَلذ تاریخ تَلذ کذهلی ؼوارُ ؼٌاظٌاهِ ًعثت ًام پذر

           ّوعر   1

        فرزًذ   2

        فرزًذ   3

        فرزًذ   4

        فرزًذ   5

6           

                                        

 کذ تاًک                                     ؼْرظتاى     دارای ؼوارُ حعاب تاًکی:                                                       تاًک تجارت ؼعثِ                                

 آدرض هحل ظکًَت :

 ؼوارُ تلفي ثاتت:                                                                       تلفي ّوراُ:             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 اهضاء                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                             ًام ٍ ًام خاًَادگی                                                                                                                                   
                                                              


