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 ********************************    اوجمه شرکت َای ساختماوی ي تأسیساتی خراسان رضًی بیمٍ ایران ي1313سال  قرارداد تکمیل درمان ساالوٍ تعُذات جذيل فرم ثبت وام ي    *****************************   

                                                                               ریابل ٍ ذابرا اس ؽاْز تاب     000/000)ّشیٌِ ّابی آهجاَسًظ زاذاه ؽاْز تاب عامف       ریبل 000/000/40تب عمف  ّز ًفزؽیوی زرهبًی ٍ رازیَتزاپی  ،ٍ جزاحی زیغک عتَى فمزات ٍ اًَاع عٌگ ؽکي  ٍ هزاکش جزاحی هحسٍز، آًضیَگزافی للت، ججزاى ّشیٌِ ّبی ثغتزی ٍ جزاحی زر ثیوبرعتبى -1   

 ریبل /0001/000عمف

 ریبل 000/000/80تب عمف  ّز ًفز (1)ثب احتغبة ثٌس ٍ گبهبًبیف  هغش ٍ اػصبة )ثِ اعتثٌبء زیغک عتَى فمزات(للت،  پیًَس کجس، ریِ، پیًَس کلیِ ٍ هغش اعترَاىعزطبى ، ججزاى ّشیٌِ جزاحی ّبی  -2   

 عَم ( تب فزسًس ) ریبل 000/000/12تب عمف  ّز ًفز س طجیؼی ٍ عشاریيججزاى ّشیٌِ ّبی سایوبى اػن ا -3   

 ریبل 000/000/3تب عمف  ّز ًفز اعتزط اکَ ، زاًغیتَهتزی، اًَاع آًسٍعکَپی، اکَکبرزیَگزافی،MRIججزاى ّشیٌِ ّبی اًَاع اعکي، عی تی اعکي، هبهَگزافی، عًََگزافی، ،  -4   

 ریبل 000/000/2تب عمف  ّز ًفز آًضیَگزافی چؾن،،ثیٌبیی عٌجی، َّلتز هبًیتَریٌگ للت ،ؽٌَایی عٌجی ًَار هثبًِ ، ًَار ػضلِ، ًَار ػصت، ًَارهغش، تغت آلزصی ،تغت تٌفغی ، کی)تغت ٍرسػ،ججزاى ّشیٌِ ّبی پبراکلیٌی -5   

 ریبل 000/000/2تب عمف ّز ًفز م، کزایَتزاپی،ثیَپغی، ترلیِ کیغت ٍ لیشرزرهبًیاکغیشیَى لیپَ ججزاى ّشیٌِ جزاحی ّبی هجبس عزپبئی)ؽکغتگی ّب، گچگیزی، ذتٌِ، ثریِ،  -6   

 لریب 000/000/8تب عمف ّز ًفز ثزای ّز زٍ چؾن ریبل  000/000/4ججزاى ّشیٌِ ّبی رفغ ػیَة اًکغبری چؾن)ثب ًوزُ چْبر ٍ یب ثیؾتز کِ لجه اس ػوه ثِ تأییس پشؽک هؼتوس ثیوِ گز ثزعس(ثزای ّز چؾن -7   

  ریبل 000/500/1ججزاى ّشیٌِ ّبی آسهبیؼ، ًَار للت،رازیَلَصی،فیشیَتزاپی،رازیَگزافی،صًتیک پشؽکی تب عمف   -8   

 ریال 000/000/1َر وفر تا سقف برای ،داري ي خذمات ايرشاوس در مًارد غیر بستری جبران َسیىٍ يیسیت  -1   

 )برای ايلیه بار در قرارداد آمذٌ است (ریال 000/000/1قفجبران َسیىٍ َای دوذاوپسشکی برای َر وفرتا س -10  

 لسط دریبفت میگزدد .  4و مببمی طی %نمذ 30ضزکت  بصورت که حك بیمه کل اس هز  . ببضذ ریبل ( می 000/552/3ریبل )سبالنه 000/296بب تعهذات فوق   درمبن بببت پوضص تکمیل بب احتسبة مبلیبت بز ارسش افشوده حك بیمه بزای هز نفز در مبه           میشا     

  هبُ ثزای سایوبى اس تبرید 6ل جزاحی ٍ هبُ زٍرُ اًتظبر ثزای اػوب 3، بزای کلیه بیمه ضذگبنی که در سبل گذضته بیمه تکمیل درمبن نذاضته انذذَاّس ثَز زر غیز ایٌصَرت  عٌیبر ٍ اضبفِ ًزخ ظلزارزاز ثسٍى زٍرُ اًتًفز ثزعس  1000ثِ حس ًصبة ززر صَرتی کِ لزارزا :  مهم تذکز       

 ؽَز. اضبفِ ًزخ حك ثیوِ زریبفت هی ٪100عبل  00ٍ ثبسی  ٪00عبل  00ثبسی ٍ ّوچٌیي اس افزاز ًرَاّس ثَز. لزارزازي اعتفبزُ اس ایهؾوَل  زرایي زٍرُ سهبًی  جزاحی ّب ٍ سایوبى ّبی کِ لحبظ هی گززز کِ  1/8/92    

  اهکبى حذف ثیوِ ؽسُ زر طَل هست لزارزاز هیغز ًوی ثبؽس   -2زاؽتي زفتزچِ ثیوِ زرهبًی ثزای کلیِ ثیوِ ؽسگبى ضزٍری اعت .-1  وکات زیر تًجٍ فرماییذ :بٍ  قبل از تکمیل مشخصات در ایه جذيل    

 گیزز ، تحت پَؽؼ لزار هی ثیوِ ؽسُ اصلی تحت تکفهزر صَرتی کِ یکی اس افزاز  -4ًس .تحت پَؽؼ لزار گیزعبل ٍ فزسًساى زذتز تب سهبى اسزٍاا هی تَاًٌس  20حساکثز تب عي  ئِ گَاّی تحصیلیه ثب اراعبل ٍ زر صَرت اؽتغبل ثِ تحصی 20فزسًساى پغز حساکثز تب عي  -3              

  . ثیوِ ؽًَسَاًٌس ثِ اذتیبر تحت تکفه ثبؽٌس هی ت زر صَرتی کِ پسر ٍ هبزر ثیوِ ؽسُ اصلی -5یزًس.حت پَؽؼ لزار گثب رػبیت ؽزایط عٌی تهی ثبیغت  ّوغز ٍ فزسًساى () ذبًَازُعبیز اػضبء       

         .ویه اطالػبت سیز تمبضبی پیَعتي ثِ لزارزاز تکویه زرهبى را زارمثب تک فَقضوي آگبّی اس ؽزایط ٍ ًیش تؼْسات هٌسرا زر جسٍل                       ثِ ؽوبرُ ثجت                      ؽبغه زر ؽزکت                           ایٌجبًت       

 ) زرا کس هلی ضزٍری اعت(                                      : )عزپزعت ذبًَازُ(هؾرصبت ثیوِ ؽسُ اصلی                   

 کس هلی جٌغیت تبرید تَلس ًبم پسر ًبم ذبًَازگی ًبم

   /    /   
 ) زرا کس هلی ضزٍری اعت (                                                            مطخصبت افزاد تحت تکفل :               

 کس هلی جٌغیت تبرید تَلس ًبم پسر ًغجت ًبم ذبًَازگی ًبم

    /    /   

    /    /   

    /    /   

    /    /   

    /    /   
 لجبل تؼْسات فَق ًساؽتِ ٍ حك ثیوِ پززاذتی ػیٌب هغتزز        ٍ یب تغییز رٍال ؽزکت ّبی ثیوِ گز ، زر صَرت ػسم اًؼمبز لزارزاز ثِ ّز ػلت ، ایي کبرگشاری ٍ ؽزکت ثیوِ ایزاى ّیچگًَِ هغئَلیتی زر عیبعت ّبی اذیز عبسهبى عالهت ایزاى ٍ احتوبل تغییز تؼزفِ ّب ثب تَجِ ثِ    

 هیگززز .

  . بیت ؽزایط ثجت ًبم لزارزاز زرهبى هَجت ػسم زریبفت ّشیٌِ لزارزاز ؽَز ّیچگًَِ اػتزاضی زر ایي ذصَؿ ًرَاّن زاؽت ًت                         ثِ ػٌَاى ثیوِ ؽسُ اصلی ضوي ارائِ هؾرصبت فَق آگبّی زارم زر صَرتی کِ هغبیزت زر ارائِ هؾرصبت ٍ ػسم رػایٌجب 
   

 هْز ٍ اهضبء ؽزکت :                                                  اهضبء هتمبضی :                                                                    : ّوزاُ                              : ثبثت تلفي توبط   

                 

 84193423خط(5)  -   0داخلی  .                ضزکت کبرگشاری بیمه کبمیبران تمبس حبصل فزمبییذ می توانیذ بب واحذ درمبن سئوالتخ سجهت دریبفت پب    
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 السامی است جذیذ 


