
    بگیران شهرستان البرزمستمریبازنشستگان و نامه کسر حق بیمه درمان تکمیلی فرم رضایت                 

 9317 / ...../  ..... : دریافت فرم تاریخ                                                                                                                                                                      : کانون شماره عضویت     

و شماره بیمه  رقمی( 91) ...........................................................................به شماره مستمری  ................................................................................ احتراماً اینجانب آقای/خانم 

ی البا علم و اطالع کامل از شرایط مفاد قرارداد منعقده فی مابین کانون ع،  سرپرستبه عنوان  رقمی(  6) .........................................با سریال شناسنامه  رقمی(  8) ..............................................

  دارم .کشور و شرکت بیمه ، رضایت خود را مبنی بر کسر حق بیمه افراد مندرج در جدول ذیل و ارسال به مرجع مربوطه اعالم میبگیران تأمین اجتماعی و مستمریبازنشستگان 

 توضیحات تاریخ تولد نام پدر ناسنامهش.ش شماره ملی نام و نام خانوادگی نسبت ردیف

  مبلغ کسر اقساط ماهیانه بیمه درمان تکمیلی ، نفری          سرپرست 1

افرادی که دارای بیمه تکمیلی هستند  باشد .تومان می..3500

 . باشندتومان نیز می..505شامل بیمه عمر به مبلغ ماهیانه 

( بوده و تا  0/0300./.3الی  0/0307./0.قرارداد یکسال ) مدت 

پایان قرارداد حذف بدون دلیل ) فوت یا خروج از تکفل ( امکانپذیر 

 نخواهد بود .

 :برای ثبت نام مدارک مورد نیاز 

 د .باشعضویت در کانون بازنشستگان شهرستان البرز الزامی می

همراه داشتن دفترچه بیمه تأمین اجتماعی شعبه البرز ، کارت ملی    

 ( الزامی سرپرست و تبعیو شناسنامه برای کلیه افراد متقاضی ) 

 باشد .می

اعضای تحت تکفل که دارای بیمه یا در صورت فوت سرپرست و    

تکمیلی باشند ، خروج از تکفل ) ازدواج فرزند دختر ، فرزند پسر با 

سال ، عدم تمدید دفترچه بیمه توسط سازمان تأمین  00 سن باالی

اجتماعی شعبه البرز ( ، مراتب با به همراه داشتن مدارک ، سریعاً به 

دت صورت مبلغی عوکانون بازنشستگان البرز اعالم گردد ، در غیر این

 داده نخواهد شد .
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  11                                                                                             همراه :  شهر کد -                                                    تلفن :

: امضاء و اثر انگشت متقاضی  

 
 

اءمهروامض                                                  امضاء و تایید                      

بگیرانکانون بازنشستگان و مستمری                     مسئول بیمه تکمیلی        

شهرستان البرز  تأمین اجتماعی                                               

 

 


