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« اطالعیه شماره » 371
قابل توجه اعضای محترم صنف الکتریک تهران
به اطالع میرساند با توجه به اقدام مثبت شرکت بیمه ایران در خصوص حذف معرفینامه های بیمارستانی ،از
این پس اعضای محترم (بیمه شدگان) می توانند ،در زماان نیااز مساتییما ( بادنن مراجعاه باه شارکت بیماه) باه
بیمارستانهای طرف قرارداد شرکت بیمه مراجعه نموده ن با ارائه کارت ملی ن دفترچه پایه بصورت آنالین ،اماور
درمااانی خااود را بااه انمااام برسااانند ن بااا هاادف رفاااه بیرااتر ،برخاای از مراکاام ترگیصاای (آزمایراا اهی ن
تصویربرداری) نیم به سیستم جدید شرکت بیمه ایران ممهم گراته ن باه زندی دی ار مراکام ترگیصای طارف
قرارداد هم از این امکان بهره مند خواهند شد .دی ر قواعد استفاده ،همچناان باه رنم منادرر در برگاه راهنماای
استفاده از بیمه تکمیلی می باشد.
همچنین با هدف تسریع خدمات بیمه ای ن نصول سریع مطالبات درمانی همکااران صانفی ،نماینادگی طارف
قرارداد اتحادیه صنف الکتریک تهران باه آدر

خیابان الله زار جنوبی ،پایین تر از کوچه برلن ،پاساژ جواهری ،طبقهه

دوم ،واحد  ( 1/37دفتر بیمه ایران) تلفن 11413437-11413531 :انتیال یافته است لذا از این پس جهت دریافات
مرانره بیمه ای ،انمام بیمه های درمانی صنفی ن دی ر موارد مرتبط به محل فوق مراجعه فرمایید.
در پایان خاطر نران می سازد با توجه به اثر گذاری مستییم دی ر بیمه نامه ها ( مانند بیمه شگص ثالث ،بدنه،
آتش سوزی ،سرقت ،عمر ،سرمایه گذاری ن بازنرست ی ،حوادث پرسانلی ،مسالولیت کارفرماا در قباال پرسانل،
باربری ،بیمه مسافرتی ن  ) ...بر کیفیت ن کاهش قیمت بیمه درمانی اتحادیه هاا ،صادنر بیماه ناماه هاای مگتلاف
همکاران محترم از طریق نمایندگی طرف قرارداد به نفع تمامی همکاران می باشد .امری کاه در ایان چناد سااله ن
علی رغم صدنر اطالعیه های مگتلف به شکل بسیار ضعیفی اتفاق افتاده است .امیدناریم با حمایت فعاالن محترم
صنف الکتریک تهران اعم از بیمه شدگان درمانی ن دی ر همکااران صانفی ن همینطاور اساتیرار نماینادگی طارف
قرارداد در خیابان الله زار ،شاهد تیویت قرارداد های بیمه ای خصوصا قرارداد درمانی اتحادیه صانف الکتریاک

باشیم.
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