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مدير عامل محترم شركت مُىدسيه مشاير
مًضًع :بيمٍ وامٍ تکميل درمان ،عمر ي حًادث گريَی "ويمٍ ايل سال "99

بب سالم ي احتشام،
بٍ استحضبس مي سسبوذ اوجمه مُىذسبن مشبيس خشاسبن سضًي جُت تحت پًشش لشاس گشفته پشسىل ششكت َبي مُىذسبن مشبيس
عضً اوجمه ي استفبدٌ اص خذمبت بيمٍ تكميل دسمبن َمشاٌ بب تسُيالت ي تخفيفبت گشيَي ،ضمه استعالم اص چىذیه ششكت بيمٍ معتبش،
بب تًجٍ بٍ وًع پًشش ،ميضان تعُذات ،ليمت مىبسب ي ضشیب خسبست سبل گزشتٍ؛ الذام بٍ عمذ لشاسداد بيمٍ تکميل درمان ويمٍ ايل
سال  99با شركت بيمٍ سيىا عبك جذيل تعُذات پيًست َمشاٌ بب بيمٍ عمش ي حًادث گشيَي (اص  99/00/01مذت یكسبل) بٍ مبلغ
ساالوٍ برای َر وفر  090989888ريال ومًدٌ است .لزا خًاَشمىذ است وسبت بٍ اعالع سسبوي بٍ پشسىل آن ششكت محتشم الذام ومًدٌ
ي پس اص مغبلعٍ دليك پًشش َبي جذيل تعُذات ي تزكشات ي خذمبت دسج شذٌ دس ریل آن ،وسبت بٍ اسسبل فُشست پشسىل ششكت (بٍ
صًست حبت وبم فمظ سشپشست یب َمشاٌ بب كل خبوًادٌ) بٍ َمشاٌ وبمٍ بب مُش ي امضبء مذیش عبمل (عبك فشم حبت وبم ومًوٍ) يكپي كبست
ملي ،شىبسىبمٍ ي صفحٍ ايل دفتشچٍ بيمٍ شذگبن ،بٍ َمشاٌ فيش ياسیضي ومذي ي چک َبي السبط پشداختي ،بٍ دفتش اوجمه ي یب بٍ
آلبي مصغفي مالئي حداكثر تا تاريخ  0099/80/80الذام ومبیيذ .ركش ایه وكتٍ ضشيسي است كٍ مسئًليت پشداخت ي ياگزاسي بٍ افشاد
غيش بٍ عُذٌ خًد ششكت مي ببشذ.
شبیبن ركش است ایه بيمٍ وبمٍ فقط جُت شركت َای عضً اوجمه بًدٌ ي پشسىل سبیش ششكت َبي مشبيس ومي تًاوىذ تحت پًشش
ایه بيمٍ وبمٍ لشاس بگيشوذ .الصم بٍ ركش است اعضبء محتشم اوجمه ويض دس صًستي كٍ وسبت بٍ تمذیذ عضًیت خًد الذام ومًدٌ ببشىذ اص
خذمبت بُشٌ مىذ خًاَىذ گشدیذ.
ضمىبً بب تًجٍ بٍ ایىكٍ حفظ ضشیب خسبست ي وشخ دَي ي تعُذات مىبسب تش دس سبل َبي آتي مستلضم َمكبسي ششكت َبي استفبدٌ
كىىذٌ اص بيمٍ تكميلي دس تجميع سبیش امًس بيمٍ اي مي ببشذ ،لزا لشاسداد بيمٍ وبمٍ َبي حبلج ،بذوٍ ي مسئًليت ويض بٍ لشاسداد اوجمه
الحبق گشدیذٌ است .لزا خًاَشمىذ است دس صًست ويبص بٍ صذيس بيمٍ وبمٍ َبي فًق حتمبً اص عشیك ایه لشاسداد الذام فشمبئيذ.
ضمىبً َش گًوٍ سًال ي ابُبم دس خصًص بيمٍ تكميل دسمبن ي ششایظ آن تًسظ آلبي مصغفي مالئي مسئًل امًس مبلي ي بيمٍ اي اوجمه
بٍ شمبسٌ  11011040100پبسخگًیي مي گشدد.
توجه :جديل تعُدات  ،ومًوٍ فرم ثبت وام ي فرم پرسشىامٍ سا اص سبیت اوجمه بٍ وشبوي  www.keca.irدسیبفت ومبئيذ.
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