
 

 
 مائیدلطفاً پیش از تكمیل فرم درخواست موارد ذیل را به دقت مطالعه فرموده و با آگاهی كامل از شرایط پوشش بیمه تكمیلی اقدام به ثبت نام ن

 

 لطفاً، طرح مورد نظر خود را انتخاب فرمائید:            فرزند ( -همسر -پدر -را می توان تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار داد ) مادر)تحت تکفل( افراد درجه یك خانواده  .1

  ریال 1.100.000: حق بیمه هر نفر: 1ح طر            .: برادر و خواهر شامل نمی شوندتوضیحات           

 ریال .0.000761: حق بیمه هر نفر: 2 طرح     .بیمه میسر نمی باشد پوشش در شرایط عادی امكان ورود یا خروج ازمدت قرارداد  رساله منعقد می گردد و د یكقرارداد با بیمه  .2

 : قرارداد مدت در بیمه به افراد ورود خاص شرایط .3

 (  نوزاد پوشش جهت)  فرزند تولد -الف

 ( همسر پوشش جهت)  ازدواج -ب

 ( االستخدام جدید پرسنل پوشش جهت)  جدید قرارداد -ج

 از بیمه در مدت قرارداد: خروجخاص شرایط  .4

 طالق -ج  فوت-ب  .: در این صورت مبلغ  بیمه تا پایان ماه بعد با فرد محاسبه می گردد پرسنل قطع همكاری -الف

 .)حتی در صورت قطع همكاری( گردید خواهد اخذ شخص از داد قرار پایان تاحق بیمه  مبلغ باشد شده استفاده بیمه تسهیالت از پوشش مدت در اگر :نكته مهم

 (ماه می باشد. 9زایمان و ماه  6بیماری های مزمن می شوند. )دوره انتظار پرسنلی که فاقد سابقه بیمه تكمیلی یا وفقه بین سابقه قبلی آنها ایجاد شده باشد مشمول  .5

                                                                                                                            ( _ _ * _ _ _ _ * _ _ _ _ * _ _ _ _ * _ _ _ _ * _ _ _ _ * _ _ IR) شماره شبای خود را را در پرانتز مقابل اعالم فرمایید ، می باشدشماره شبای برای واریز غرامت درمان الزامی با توجه به اینکه اعالم  .6

 ........................................................................................     نام بانك:           

 .توجه : تكمیل کلیه اطالعات خواسته شده در جدول  ضروری می باشد

 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
شماره 

 شناسنامه
 كد ملی

محل 

 تولد

 تارخ تولد

 روز/ماه/سال
 نسبت 

  شماره حساب

 )حتماً وارد گردد(
 شماره همراه پرسنلیشماره 

شماره بیمه تأمین 

 اجتماعی 

             

             

             

             

             
 

                                با اطالع كامل از شرایط اقدام به تكمیل فرم درخواست نموده و تمام اطالعات مندرج فوق را تایید می نمایم.                                                                                 اینجانب            

جهت اطالع از تعرفه خدمات به دفتر نمایندگی شرکت متن آرا واقع در دانشگاه                                 تاریخ :                                                                      امضاء :                                               

 مراجعه  فرمائید.  www.matnara.irو یا به سایت  عالمه طباطبایی  

http://www.matnara.ir/

