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اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال

ذیحسابی  /امورمالی  /امور اداری
وزارت  ،سازمان  ،موسسه  ،شرکت

موضوع  :بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و وظیفه بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری
با سالم و احترام ،
نظر به اینکه قرارداد بیمهه ککمییهد درنهبا ببسنگاه وبا افرادکحه
نگ ه رص دههنب ز ببسنگا ه ود بگههرر بههب ههرب

بیمههه اکیههه نههبساا زههبف

 1317/5/31ننعقب گردیبه ان  ،لذا ضمن اعالم نرارد ذیآ خراهگمنب ان
نق ضد نرارد نربرطه به ببسنگا وبا

ککلهآ انهبا

هیلهه بویهراا

اس کههبری  1316/6/1لغبی ه
ابیباً دن رر فرنبئیب به طهرز

هیله بویراا اا دن وبه اطالع رنبند به همچنین اقبانبت السم

را نعمرل نمبینب.

الف– تعاریف و اصطالحات
بيمه شدگان(افراد تحت پوشش قرارداد):
-1بيمه شدگان اصلی  :ببسنگاه وبا اسببراف بدگهبا
بگرر به دارا

راث هیلهه بویهر نگه رص دهنب ز ببسنگاه ود

مبره دف ربآ ند بب نب.

-2افراد تحت تكفل :افراد به دارا دف رچه بیمه پبیه برده

اجب رایط به رح ذیآ ند بب نب.

الف-همار یب هماراا دائمد
ب -فرسنباا ذبرر در دررت نبا ن غآ ،زبابثر کب پبیبا نن  22نبلود(در نررد دانگجریبا بهب ارائهه
گراهد ا غبل به کحصیآ کب پبیبا نن  25نبلود در نررد دانگجریبا نقطع دب ر زهبابثر کهب پبیهبا
نن 26نبلود)
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غآ

پ -فرسنباا انبث به رط نبا ن همار

کبصره-1فرسنباا ذبرر انبث به در طرل نبت قرارداد رایط پر ش بیمه ا را اس دنه
در دررت پرداخ

نهد دهنهب

زق بیمه کب خبکمه قرارداد ،پر ش بیمه ا انبا بالنبنع ند بب ب.

ت-فرسنباا اسببراف بده بید یب نعیرل ذهند یب جامد (بب ا لحبظ هر ط بنهب ههب ب پ) بهب ارائهه
ببرت بهزیا د یب گراهد نع بر اس پز کد قبنرند.
ث -نرادگبند به پبر با در قیب زیبت نبرده قبنرنب ً کح
ر ط بنهبهب ب پ) همچنهین نرادگهبا کحه

ککلآ بیمه به ادید نهد بب هنب( بهب رعبیه

ککلهآ اس بهبر اف هبده بیهد یهب نعیهرل ذهنهد یهب

جامد(بب ا لحبظ رایط بنبهب ب پ) بب ارائه ببرت بهزیا د یب گراهد نع بر اس پز کد قبنرند.
ج -رهر عییآ اس ببر اف بده بید همچنین فرسنباا ببسنگا وبا انهبث فبقهب هماهر بهب ارائهه نهبارص
نا نب اس نر نراجع ذیصالح نبند بر کح

ککلآ بردا رهر یب فرسنب.

ح -پبر نبدر ببسنگا وبا اس ببراف بدگبا(سا نرد) بب ارائه نبارص نثب ه اس نراجع ذیصهالح نبنهد بهر
کح

ککلآ بردا.
ب-مدت قرارداد:

تاریخ شروع قرارداد از ساعت صفر مورخ  1936/6/1تا ساعت  22مورخ 1931/5/91
ج-نرخ حق بیمه تکمیلی درمان:
زق بیمه ککمیید درنبا بصررت نبالنه ند بب ب به نهم نگبرب

ببسنگاه وبا افهراد کحه

ککلهآ انهبا

هریک اس راث هیله بویر در زق بیمه ککمیید درنبا  ،نبهیبنه به اساء هرنلر نبیغ815/000ریال زهبابثر
کب چهبر نلر (جمعبً نبیغ  161616111ریبل) به به طرر اقابط  ،همه نبهه اس زقرز ببسنگاه ود یهب هیلهه باهر
خراهب ب ،به رغم بار زق بیمه ککمیید درنبا زبابثر کب چهبر نلر  ،بییه افراد کح
به نبم انبا درنبنبنه بیمه ککمییهد درنهبا دهنب ز درج انه

( ... 5،6نلهر ) کحه

ککلآ

هیله بویراا

پر هش بیمهه نهذبرر

ند بب ب.
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د-خالصه تعهدات شرکت آتیه سازان حافظ (بیمه گر)
 -1هزینه هب با ر در بیمبرن با نب د اس اعمبل جرازد کخصصد فرز کخصصهد هبنآ جرازهد قیه
عر ز ،جرازد نغز اعصبب ،جرازد ن را فقرات(بجز عمآ جرازد دیاک ن را فقرات) برخهد اس اعمهبل
جرازد لون نلصآ راا ،فمرر نلصآ سانر (اعمبل جرازد ننبرج در د برگ لیا
پیرنب ببب ،پیرنب نغز ان خراا

هزینه هب با ر طبد اعمبل جرازهد بیمبریههب خهب

هزینه دار هب کخصصد دار هب درنبا عهرار
دار ید دار هب

پیرن ) ،پیرنب بییهه،

جهبنبد بیمهبر ههب خهب

یمد درنبند بیمبراا نب ال به نرطبا زا

 ،BCG ،یزی  ،اسنبیش ،رادیرلرژ

دهع

دهع

العهالج،

العهالج عهرار

کگخیص کجریز پز ک نعهبل ،،کزریهق IVIG

نبیر خبنبت نرکبط بهب بیمبریههب خهب

دهع

العهالج بهه دهررت

نرپبید با ر  ،هیمد درنهبند رادیهرکراپد بیمهبراا نهرطبند ،پهر ببناهر پهر لرنهمد کهب نهقف
 17161116111ریبل برا هر بیمه به در طرل نبت قرارداد.
 -2هزینه هب با ر در بیمبرن با نب د اس درنبا طبد ،نبیر اعمهبل جرازهد ،خهبنبت  ،Day Careجرازهد
دیاک ن را فقرات ،انژیرگرافد عر ز قی

نغز ببر کیب ،ند کد انژیرگرافد نهبل د دکک هرر (بهبهب

 712211 712205ب بب ارسش ناهبد خهبنبت) انژیهرگرافد ههب بعضهد اس عهر ز نحیطهد دیجی هبل
(بههبهب  711131کههب  711151بههبهب  711235کههب  711116 711115 711375ب ههبب ارسش ناههبد
خبنبت) ،همچنین لهیزرکهراپهد چگهم (نظیهر ضبیعبت بکیه ،یبگ لیهزر)( SLT ،لیهزر گیربهرم) ،کزریهق نهبده
فبرنببرلرژیک داخآ ی ره نبننب (ا ن ین ،لرنن یس  ،ایال نبیر نهرارد نگهببه)( ،برانهیین

)،TTT ، (UVX

 PDT ،PRPچگم) RF ،نقبط نخ یف ببا نرسا اا همچنین ان لبده اس  RFاس طریق انب نهکرپERCP ،
به کنهبید

یب کرام بب ان ن

گذار  ،انراع انب نهرنرگرافد ،انهراع انب نهکرپد برلرنرنهکرپدPET ،انهکن،

گبنبنبیف ،بیرپاد نرسند انپیرانیرا نغهز انه خراا کرانهبً ،نهرسا برابهد کراپهد بصهررت نهرپبئد یهب
با ر  ،نن

کن نمرنه بردار اس ارگبنهب نخ یف ببا به نییه نرسا نظیر (پر ن بت ،پا با نهبیر

نرارد نگببه) کح

هبای

قرارداد .السم به کرضیح ان

کصریربردار کب نقف0561116111ریهبل بهرا ههر بیمهه هبه در طهرل نهبت
به نبیغ  05/111/111ریهبل اس نحهآ نهقف کعههبات فهرز کخصصهد قهرارداد

(ردیف یک همین بنب) ند بب ب.
کبصره :هزینه هب نربرط به خبنبت ا رژانس به ننجر به با ر بیمبر ند گردد به همراه دررت زاهبب
با ر (در نقف با ر عمرند یب فرز کخصصد) قببآ نحبنبه پرداخ

ند بب ب.

3

6331/5/30
/2828ص860/

با بیمبر ند گردد یهب در

 -3هزینه هب ان قبل بیمبر بب انبرالنس در نرارد ا رژانس به ننجر به با ر

دررت ان قبل بیمبر بب انبرالنس درطرل نبت با ر به نبیر نرابز کگخیصهد درنهبند (رفه
درنرارد داخآ هر (بهب ا نحهب دی

در کعهباد دفعهبت) بهرا ههر نربه

همچنین در نراقعد به انکبا نبا ا بیمبر در بیمبرن بنهب نحآ اقبن

برگگه )

زهبابثر  7516111ریههبل

فهراهم نبب هب بهب کأئیهب نهررد

کرنط پز ک نعبل ،یب رئیس بیمبرن با نببا  ،فقط ان قبل بیمهبر(رفه ) کهرنههط انبهرالنههس یهب هراپیمهب بهه
نرابههز درنههبند در کعهههب نههد بب ههب (زههبابثر چهههبر نرب ه ) درطههرل نههبت قههرارداد بههرا هرنرب ه
زبابثر 361116111ریهبل زا

نررد در نقف کعهبات با ر (عمرند یب فرز کخصصد) بهب ا باهر نههم

بیمه پبیه در کعهب ند بب ب.
 -2هزینه هب

خبنبت کگخیصد ،درنبند نرپبئد اس جمیه فیرر نکپد ،انراع نبنرگرافد ،ننجش کرابم

ان خراا ،نبیر انراع انژیرگرافد ،انراع نرنرگرافد ،انراع ند کد انکن ،انراع ،MRIپز کد ها ه ا

انراع

انکن ،خبنبت کگخیصد چگم ببهب  716111کب  716171ب بب ارسش نابد خبنبت (،OCTانکنببافرببل،
 ،ECC ، UBMپببد ن ر  ،کرپرگرافد ،پن ببمHTR ، GDX ،

 FNA ،).....ارگبا هب

هرل رنبنی ررین  ،IOL Master ،نبنرن ر  ،نرار نثبنه ،ICG ،نرار چگم EOG
ن هببهرلیهن (ان رگرافد) ،کاه

هب

ابرببردیرگرافد ،ASI ،نرار قی  ،کا

 ،Body box ،ERGکاه
 (PRPبب ،) 312365

کنلاد ،پی یامرگرافد ،پهبپ انمیهر،
رسش ،پر گرانین

پیس نیکر ،کا

نخ یف ببا،

کیی  ،کا

هب

ارسیببد

پیسنیکر ،انبلیز پیس نیکر ،fall test ،فیبر انکن ببب ،ا س ا کراپد ،نرار عضیه ،نرار عص  ،نرار نغز ،کا
ا ر دینبنیک ،فیزیرکراپد

لیزرفیزیرکراپد ،خبنبت ببیر پراب یک ،نون رکراپد ،ا دیرن ر  ،کعیین نیباا

بینبئد (پریم ر ) ،بررند عص

بینبئد ،بررند عص

نرائد ،کمپبنرن ر  ،انپیهر ن هر

کب

نقف 665116111ریبل برا هر بیمه به در طرل نبت قرارداد.
 -5هزینه هب

خبنبت اسنبیگوبهد اعم اس اسنبیگبت کگخیص طبد

انی

نبند اس جمیه پذیرش

نمرنه گیر  ،کجزیه ادرار  ،یمد ببلیند عمرند اخ صبدد ،هررنرا نبند ،کرنرر نبربرهب ،خرا نبند،
انعقبد ،ببنک خرا ،نر لرژ  ،ایمنرلرژ  ،نیکر ب
بر نرس ند ،اسنبیگبت ژن یک نرلکرلد ،کا

هب

نبند ،اسنبیگهب

ن لرقه ،نی رژن یک ،بررند

غرببلور  ،کگخیص پیش اس کرلب بیمبر

هب

ژن یک،

نی ر پبکرلرژ کب نقف 362116111ریبل برا هر بیمه به در طرل نبت قرارداد.
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 -6هزینه هب نربرط به اعمبل نجبس نرپبید ننبرج در ب بب ارسش نابد خبنبت اس قبیآ کا ود هب ،در
رف ود هب ،انراع گچ گیر

(بهمراه هزینه هب

رادیرلرژ ) ،اکآ گذار  ،ابایزیرا جام خبرجد ،ابایزیرا

کرنررهب خرش خیم ،ابایزیرا نیخچه ،جرازد نبخن فر رف ه در نا ،نرم ،بگیبا نبخن ،درنبا بن رل
خرنریز

نخبع ) ،(LPدر ا ردا جام

بیند ،ابایزیرا اباه ،بالسیرا ،نبخنک چگم ،پرنکایرا نبیع نغز

خبرجد اس گرش بیند کب نقف 365116111ریهبل برا هر بیمه به در طرل نبت قرارداد.
 -7هزینه خبنبت رادیرگرافد بب هب  711115الد  711666ب بب ارسش نابد خبنبت (به جز فیرر نکپد
انراع نبنرگرافد به در نقف خبنبت کگخیصد درنبند نرپبئد ند بب ب) کب نقف  1,511,111ریبل برا
هر بیمه به در طرل نبت قرارداد.
 -0به ننظرر ان لبده زبابثر

بیمبراا نب ال به بیمبریهب

درنبند نرپبید ،انراع خبنبت اسنبیگوبهد

دع

خب

العالج ،هزینه خبنبت کگخیصد ،

اعمبل نجبس نرپبید نربرط به بیمبریهب نذبرر جمعبً کب نقف

1267116111ریبل در ردیف هب ( )7-6 – 5 -2این بنب ند بب ب.

در دررکد به اب با نقف این ردیف پر

رد هزینه هب نبساد بر اا اس نحآ کعهبات فرز کخصصد (ردیف  1همین بنب) در دررکد به اب با نقف
کعهبات فرز کخصصد پر رد هزینه نبساد بر اا اس نحآ کعهبات این ردیف قببآ پرداخ
 -1هزینه اعمبل جرازد
هم راس

بیمبرن بنهب

بیمبرن بند خبرج اس بگرر بیمه بگبا بر زا

درجه یک طرف قرارداد بیمه گر در کهراا نحبنبه

نرپبئد نررد کعهب ننبرج در ردیف هب
فرهنود

اج مبعد

خصردد نحبنبه

نرع خبن

ند بب ب.
بب ببالکرین ضری

در نررد هزینه خبنبت

( ) 7-6-5-2-3-2-1این بنب در دررت کبئیب اداره بآ انرر

اعالم ب بد اا به بیمهگر ،زبابثر کب نقف کعرفه هب نصرب هیبت سیراا در بخش
در دررت عبم دریبف

بیمه گر ننبرج در قرارداد نحبنبه

نهم بیمه پبیه  ،پس اس بار فرانگیز نربرطه کب نقف کعهبات
پرداخ

خراهب

ب .ننرط بر انکه نبارص پز کد به کأییب

بنارلور جمهرر انالند ایراا در بگرر نربرطه رنیبه بب ب.
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هـ– وظایف بیمه شدگان و دستگاه اجرایی
در قرارداد جبیب

-1بییه بیمه بگبند به طبق قرارداد قبید بیمه انبا کب کبری  16/5/31کبا م دا ه ان

نیز بمبببا نگمرل بیمه ککمیید درنبا ند بب نب .این افراد ند کراننهب بهب نراجعهه بهه نهبنبنه بیمهه ککمییهد
درنبا دنب ز ببسنگا ود بگرر به نگبند  www.cspf.irنبم خرد افراد کح
-2ببسنگا وبا

هیله بویراند به نبم انبا در نبنبنه بیمه ککمیید درنبا نهبی

دردررت عبم کمبیآ به مرل بیمه نذبرر ند کراننب اس کبری  16/6/1لغبی

ککلآ را نگبهبه بننب .
دهنب ز درج نهد بب هب ،
انصهراف

 16/0/15درخران

خرد را ب ببً به دن وبه ن برع اعالم نمبینب .دن وبه اجراید نکیف ند بب ب انهبند انهبا را طهد CDزهبابثر کهب
کبری  16/0/25به نبیری

دنب ز ببسنگا ود بگرر در ان با ن برع کحریآ دهنب کهب نراکه

در نیاه م

ازکبم دنب ز نبنبنه نذبرر درج گردیبه اس زقرز ببسنگا ود یب هیله زق بیمه ککمییهد درنهبا باهر
نوردد.
 -3ببسنگا وبا برا زذف نبم افراد کح
ندببیا

رب

بب اننبد نثب ه به ع

ککلآ خرد بهه هرایط همرل بیمهه ککمییهد را اس دنه
اکیه نبساا زبف

دادهانهب

نراجعه نمبینب .زبابثر نهی

زذف انهبند افهراد

ککلآ زا

نهررد (بهه دلیهآ اس

کح

ککلآ کب کبری  16/0/25ند بب ب .در دررکیکه کبری زذف افراد کح

دن

دادا رایط برخرردار اس خبنبت بیمه ککمیید درنبا) بعب اس خبکمه نهی

نقرربب ب ،بعیه

قطعهد

با انبند بیمه بگبا زق بیمه نکارره اس ببسنگا ه به هیچ جه قببآ ان رداد نمد بب ب .
-2ببسنگا وبا نگمرل بیمه ککمیید درنبا به انبند افراد اجب رایط کح
ببسنگا ود بگرر درج نوردیبه  ،ند کراننب اس کبری  16/6/1لغبی
اکیه نبساا زبف

انبند افراد کح

-5ببسنگا وبا

 16/0/25بب نراجعه بهه هع

هرب

ککلآ اجب رایط خرد را اعالم بهب ککمیهآ فهرم نربرطهه ارائهه ادهآ

نبننبنه،ببرت نید دف رچه بیمه پبیه کب پبیبا قرارداد انبا را کح
پس اس اکمبم کبری نذبرر کح

ککلآ انبا در نهبنبنه دهنب ز

هیچ عنراا انکبا پر ش افراد کح

هیله بویراند به درقرارداد قبید کح

کمبیآ ند کراننب اس کبری  16/6/1کح

پر ش بیمه ککمیید درنبا قراردهنهب.
ککلآ نیارر نمد بب ب .

پر ش بیمه ککمیید درنبا نبهرده انهب  ،دردهررت

پر ش بیمه نذبرر قرارگیرنب .این افراد ند ببیا

درخران

ب بد

خرد را زبابثر کب کبری  16/0/15به دن وبه ن برع کحریآ نمبینب .دن وبه اجراید نکیف ند بب ب انبند انهبا
را طد  CDزبابثر کب کبری  16/0/25به نبیری
نراک

دنب ز ببسنگا ود بگرر در ان با ن برع کحریآ دهنب کب

در نیا م ازکبم دنب ز نبنبنه نذبرر درج گردد برا کح

پر هش قرارگهرف ن افهراد کحه
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ککلآ بب دردن

دا ن ببرت نیهد  ،دف رچهه خهبنبت درنهبند

اکیهنبساا زبف

نراجعه نمبینب  .زق بیمه ایگبا اس کبری  16/6/1بار خراهب هب بعهباس کهبری 16/0/25

انکبا افزایش این قبیآ ببسنگا وبا افراد کح
درنبا کح

ککلآ انبا

هیله بویراا برا بهره ننب اس بیمهه ککمییهد

هیچ رایطد نقب ر نمد بب ب .

-6ببسنگا وبا خبنم اقب (سا

رهر) به هر د نگ رص دنب ز ببسنگا ود بگرر ند بب نب دردررت

بار نرانه درنبا اس هر د دف ربآ ببب

بیمه ککمیید درنبا سا ( اسدف ربآ خردش بعنراا ببسنگا ه ادید

اس دف ربآ رهربعنراا همار) دردررت عبم دریبف
درنهی

نبنهنبنه کمهبم افهراد بهه هع

هرب

نقرر بب نراجعه به دن وبه ن برع ناب

دررت عبم نراجعه در نهی

هزینه خابرت درنبا اس دف ربآ خرد نهد کرانهب

به اعالم انصراف اس بیمه ککمیید درنبا خرد اقبام نمبیهب .در

نقرر  ،عردت نبساد نرانه بیمه ککمیید بار به انکبا پذیر نمد بب ب.

ضمنبً ببسنگا وبا سا به کنهب رثه هیله بویر رهرنرزرم خرد ند بب نب یب هیله بویراند به اس قبآ پبر
نبدر ن رفد خرد اس د دف ربآ زقرز دریبف
د دف ربآ بب نراجعه به دن وبه ن برع ناب

ند نمبینب دردررت بار نرانه بیمه ککمیید درنبا اس ههر
بهه انصهراف اس بیمهه ککمییهد درنهبا اس یکهد اس دف ربهآ ههب

نربرطه (در دررت عبم دریبف

هزینه خابرت درنبا اس دف ر بآ نذبرر) در نهی

در دررت عبم نراجعه در نهی

نقرر  ،عردت نبساد نرانه بیمه ککمیید بار به انکبا پذیر نمد بب ب.

-7پبر نبدر ببسنگا وبا یب رهر سا ببسنگا ه به بر انهب
بردهانب نیبس به ارائه نبارص اس نراجع ذیصالح نبند بر کح
-0اس زقرز ببسنگا ود

قهرارداد قبیهد کحه

نقهرر اقهبام نمبینهب.
پر هش بیمهه ککمییهد

ککلآ بردا انبا نمد بب ب .

هیله افراد به اسکبری  1316/6/1به بعب زا

نررد ببسنگا ه یب هیله بویهر

ند رنب کمبیآ خرد را در ردیف  21فرم " اطالعبت نررد نیبس برا برقرار زقرز ببسنگاه ود

هیلهه

( " ...فرم مبره یک پیرن ) اعالم ند نمبینب همهه نبههه نبیهغ 815/000ریـال بهه اساء ههر نلهر باهر
ببسنگا وبا نذبرر زبابثر نه نبه اس کبری دب ر زکم برقرار زقرز ببسنگا ود فرد
به ع

رب

اکیه نبساا زبف

ناب

به کح

پر ش قهراردادا افهراد کحه

دارنب بهب نراجعهه

ککلهآ خهرد بهب ارائهه زکهم

نذبرر نبارص ننبرج در بنب 2اقبام نمبینب.
-1نالص پر ش بیمه بگبا انبند ننبرج در نبنبنه دنب ز ببسنگا ود بگرر بهه نگهبندwww.cspf.ir
ند بب ب .لذا بازنشستگان و وظيفه بگيران به منظور اطالع از وضعيت بيمه خود بله سلایت ملذ ور
مراجعه و پرینت اطالعات بيمه ای خود را دریافت نمایند.
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دب در دب هزینه هب درنبند ایثبرگراا کرنط بنیهبد ههیب انهرر ایثهبرگراا

-11بب کرجه به پرداخ

همچنین جنبه اخ یبر بردا بیمه ککمیید درنبا ببسنگا وبا نگه رص دهنب ز ببسنگاه ود بگهرر (اعهم اس
ایثبرگر غیر ایثبرگر)  ،ایثبرگراا نعزس دردررت کمبیآ ند کراننب نظیهر نهبیر ببسنگاه وبا  ،نگهمرل بیمهه
ککمیید درنبا د نب ز به ضمن پرداخ
فد نببین دنب ز

رب

زهق بیمهه نقهرر اسنزایهب اا طبهق ضهرابط قهرارداد ننعقهبه

بیمه گر برخرردار رنب.
نرپبئد با ر به رأنب کرنط بیمهه هبه انجهبم هبه بب هب در طهرل د ره

-11ههزینه خبنبت نالن

قرارداد زبابثر کب  6نبه پس اس پبیبا این قرارداد قببآ پرداخ

بعهب اس انقضهبء ایهن

ند بب ب .ببیهد ان

نبت بیمه گر زق پذیرش اننبد را نبا ه بیمه گزار کعهب در قببل ایهن قبیهآ انهنبد نهبارص نخراههب
دا

.

-12در پبیبا کببیب ند رد به به ننظرر کاریع در انجبم انرر  ،ببهش هزینه درنبا اس بهین بهردا سنینهه
دریبف
رب

هزینه نبساد بر کعرفه کرنط نرابز درنبند  ،ببسنگا وبا
اکیه نبساا زبف

به بیمبرن با هب طرف قرارداد رب

نراجعه نمبینب .ببیهد ان
پرداخ

در غیر اینصررت ند ببیا

بیمه گر در ان با نربرطه دریبف

نذبرر بیمه نهالن

ان با ن برع دریبفه

برابر ادآ اننبد را بهمراه بپد چک یب زراله جه دریبف د به رب
خابرت درنبا را بر انب

ایهراا(بیمهه پبیهه)

بییه هزینه درنبا بصررت اساد اب هبا کرنهط بیمهبر

پس اس ارائه اننبد نربرطه به اداره بآ بیمه نالن
ببالکرین ضری

هیله بویراا بب دریبف

نعرفهد نبنهه اس

هزینهه نربرطهه،بپد

اکیهه نهبساا زهبف

کحریهآ کهب هزینهه

هم راس در بیمبرن بنهب نرابز جرازد نحب د طرف قهرارداد

نمبینب .ببیهد ان

در این قبیآ نرارد نب به ال لب ت هزینه هب پرداخ هد

بعهبه بیمه به ند بب ب .

محمود اسالميان
مدیرعامل
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