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به: نیروهای بانکیار شاغل در بانک رفاه کارگران و شرکتهای تابعه
از: شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس

موضوع: ثبت نام بیمه تکمیلی درمان سال ١٤٠٠ با پرداخت ٥٠% سهم سرانه از سوی بانک رفاه کارگران

باسالم
ضمن تقدیر و تشکر از مساعدتهای همه جانبه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره محترم و همچنین مدیریت سرمایه 
انسانی از تصویب طرحهای رفاهی و باعنایت به ابالغیه شماره ٥/١٤٠٠/٦٣٢ مورخ ١٤٠٠/٠٦/١٣ مدیریت امور حوزه 
مدیریت و روابط عمومی مبنی برپوشش صد در صدی بانکیاران ، افزایش سقف تعهدات بیمه تکمیلی و پرداخت ٥٠% سهم 

سرانه برآورد شده شرکت بیمه ایران توسط بانک، باطالع میرساند؛
 نظر باینکه قرارداد بیمه تکمیلی درمان مورخ ١٤٠٠/٠٣/٣١ منقضی و مقرر گردیده است خدمات مزبور در سالجاری 
کماکان با شرکت بیمه ایران و با تعهدات جدید و پوشش صد در صدی کارکنان  و افزایش تعهدات شرکت بیمه ایران در 
خصوص جبران هزینه های درمان ، مطابق طرح پیوست با حق بیمه ماهیانه ١.٤٠١.٢٠٦ ریال( بدون محاسبه مالیات بر 

ارزش افزوده) تمدید گردد، خواهشمند است مراتب ذیل را دقیقاً مطالعه و مطابق شرایط آتی اقدام نمایید.
 "نکات مهم"

٥٠ درصد حق بیمه یادشده توسط بانک متقبل گردیده و سهم همکار با احتساب ارزش افزوده ماهانه مبلغ   -١
٨٢٦.٧١١ ریال است که به ازای افراد تحت تکفل محاسبه خواهد شد.

بیمه درمان از تاریخ ١٤٠٠/٠٤/٠١ به مدت یکسال تمدید میگردد و هزینه های درمانی انجام شده از تاریخ  -٢
مزبور قابل پرداخت است.

باعنایت به ابالغیه یادشده مبنی بر پوشش صد درصدی پرسنل و بنا بر تسهیالت درنظر گرفته شدن بانک و  -٣
کاهش حق بیمه نسبت به سال گذشته و افزایش تعهدات و پوشش بیمه درمان در سالجاری و همچنین 
گسترش ویروس کرونا و پیامدهای پیشامده و گریبانگیر شدن اکثریت افراد جامعه ، لذا بمنظور جبران بخشی 
از خسارات پیش بینی نشده و هزینههای درمانی گزافی که در سالهای گذشته از سوی همکاران فاقد بیمه 

تکمیلی به شرکت و بانک وارد آمده است؛ اعالم میدارد کلیه کارکنان از سوی این شرکت ثبت نام گردیدند. 
تبصره١: صرفاً نیروهایی که تحت پوشش بیمه تکمیلی یا صندوق رفاهی سایر سازمانها (تحت تکفل همسر، پدر، 
مادر) قرار دارند، در صورت ارائه مدارک مثبته و تکمیل تعهدنامه فرم شماره ٢ پیوست توسط همکار، ثبت نام 

آنها لغو خواهد شد. لذا تبعات ارائه عدم اطالعات نادرست متوجه خود شخص میباشد. 

اطالعیه 
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کلیه کارکنان (بیمه شده اصلی) درصورت تقاضای ثبت نام افراد تحت تکفل (همسر، فرزند) و غیرتحت تکفل  -٤
(پدر و مادر) میتوانند به نماینده مستقر در استان/ ساختمان مراجعه و نماینده محترم میبایست اسامی افراد 
تحت تکفل پرسنل را مطابق فایل پیوست شماره ١ (فرمت اکسل) تکمیل و فایل نهایی را از طریق سیستم 

اتوماسیون اداری تا تاریخ ١٤٠٠/٠٦/٢٠ (روز شنبه) به این شرکت ارسال نمایند.

تبصره٢:اشخاصی که در سنوات گذشته از پوشش بیمه تکمیلی درمان استفاده می نمودند نیاز به ثبت نام مجدد ندارند.

تبصره٣: از آنجائیکه هیچکس قادر به پیش بینی وضعیت سالمت خود و یا نزدیکان خود در آینده نیست، لیکن برای 
تامین هزینه ها و جلوگیری از بروز مشکالت اقتصادی که هزینه های سرسام آور درمان بیماری، مسبب آن میباشد، 
میتوان با بیمه نمودن افراد تحت تکفل این معضل را حل نمود. لذا پیشنهاد میگردد نسبت به ثبت نام افراد تحت تکفل 

اقدام نمائید. 

این قرارداد بصورت یکساله (١٤٠٠/٠٤/٠١ لغایت ١٤٠١/٠٣/٣١) با شرکت بیمه منعقد میگردد لذا پس از  -٥
تاریخ اعالمی ، امکان ثبت نام از نیروها سلب و حق اعتراض تا پایان قرارداد را نخواهند داشت.

تبصره٤- ثبتنام در طی قرارداد منحصراً جهت "فرزندان تازه متولد شده" بمدت یکماه و درصورت "ازدواج" 
حداکثر بمدت دو ماه و با درخواست کتبی بیمه شده اصلی، امکانپذیر میباشد.

       

رونوشت:
 مديران محترم امور/ امور شعب/ رؤساي ادارات ستادي و مديران عامل شركتهاي تابعه بانك (طرف قرارداد) جهت استحضار.
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