بسمه تعالی

اطالعیه شماره 021
قابل توجه اعضای صنف الکتریک تهران ( تحت پوشش بیمه تکمیل درمان )
ّوبًگًَِ وِ هستحضطیس اٍلیي سبل لطاضزاز  5سبلِ ثیوِ تىویل زضهبى اتحبزیِ زض تبضید  11/5/11ثِ پبیبى ضسیسُ است ٍ طجك هٌسضجبت اطالعیِ شوبضُ
 110زض سبل گصشتِ ،لطاضزاز اهسبل ثب افعایش تعْسات ثب شطوت ثیوِ هٌعمس گطزیس.
اظ ایي ضٍ فمط افطازی وِ زض سبل گصشتِ ًسجت ثِ ثجت ًبم  5سبلِ السام ًوَزُ ثَزًس ،ثب تَجِ ثِ ًىبت شیل الصوط ٍ تب پبیبى ٍلت ازاضی ضٍظ زٍشٌجِ هَضخ
ً 11/06/ 06سجت ثِ ٍاضیع حك ثیوِ ذَز ،السام ًوبیٌس .ثسیْی است ثِ جْت تضییع ًشسى حمَق اعضبیی وِ حك ثیوِ ذَز ضا ثِ هَلع پطزاذت ًوَزُ ٍ
لصس استفبزُ اظ ثیوِ تىویلی ضا زاضًس ،اسبهی وسبًی وِ حك ثیوِ ذَز ضا زض سط هَعس پطزاذت ًوی وٌٌس ،ثِ شطوت ثیوِ اضسبل ًوی شَز ٍ هسئَلیت ایي
لضیِ ثب ذَز آًْب ذَاّس ثَز.
 - 1تعْساتی وِ اهسبل ثِ لطاضزاز اضبفِ شسُ است:
الف) آظهبیشگبُ ( تشریص پعشىی ،پبتَلَغی ،آسیت شٌبسی ،غًتیه پعشىی)
ة ) فیعیَتطاپی
ج ) ضازیَگطافی
ز ) تست ّبی تٌفسی ،ثیٌبیی ٍ آلطغی
ّـ) ًَاض هثبًِ ٍ للت
ٍ ) شٌَایی سٌجی
ظ) َّلتط هبًتیتَضیٌگ للت

 -2هیعاى حك ثیوِ:
الف ) حك ثیوِ ّط فطز ثِ هجلغ 000ض700ض 1ضیبل هی ثبشس (.افعایش حك ثیوِ ثِ زلیل افعایش تعْسات ٍ تٌظین لطاضزاز ثیوِ عوط ٍ حبزثِ هی ثبشس)
ة ) حك ثیوِ ّط ذبًَازُ هی ثبیست طی یه فیش ثِ حسبة  1101563046ثِ ًبم اتحبزیِ صٌف الىتطیه تْطاى زض ثبًه هلت شعجِ اللِ ظاض
جٌَثی پطزاذت شَز ( اصل فیش ثِ اتحبزیِ تحَیل گطزز ) یب حضَضا ثِ اتحبزیِ هطاجعِ ًوَزُ ٍ اظ ططیك زستگبُ وبضت ذَاى اتحبزیِ ًسجت ثِ
پطزاذت حك ثیوِ ذَز السام ًوبیٌس.
لطفبً زض فیش ّبی ٍاضیعی ،ثصَضتی وبهالً ذَاًب ًبم وبهل ثیوِ شسُ اصلی ضا ثِ ّوطاُ تلفي ذَز زضج ًوبییس تب اشىبلی زض ثجت ًبم ثِ ٍجَز ًیبیس.
 - 3تحَیل هساضن :
ثب تَجِ ثِ اضسبل هساضن زض سبل گصشتًِ ،یبظی ثِ اضسبل هجسز هساضن ًوی ثبشس اهب وسبًی وِ اهسبل ثِ اعساز ثیوِ شسگبى اضبفِ هی شًَس( ًَظازاى
ٍ ّوسطاى وسبًی وِ ثعس اظ لطاضزاز سبل گصشتِ اظزٍاج ًوَزُ اًس) هی ثبیست وپی شٌبسٌبهِ ،وبضت هلی ٍ زفتط چِ ثیوِ افطاز جسیس ضا ًیع ثِ اتحبزیِ
تحَیل ًوبیٌس.
در صورت وجود اشکال با شماره  33822388تماس حاصل فرمایید.
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