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 اه کارگران و شرکتهای تابعهبانک رفشاغل در  انکیارنیروهای ببه: 

 از: شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس

 از سوی بانک رفاه کارگران% سهم سرانه 50با پرداخت  1401سال  ایران ثبت نام بیمه تکمیلی درمانموضوع: 

 باسالم

دیرعامل و اعضای هیأت مدیره محترم و همچنین مدیریت ضمن تقدیر و تشکر از مساعدتهای همه جانبه م  

مدیریت امور حوزه  1401/ 04/ 11مورخ  5/ 1401/ 335سرمایه انسانی از تصویب طرحهای رفاهی و باعنایت به ابالغیه شماره 
% سهم سرانه 50و پرداخت  کارکنان بانکیارقرارداد بیمه درمان تکمیلی موافقت با تمدید  برمدیریت و روابط عمومی مبنی 

 ، باطالع میرساند؛شرکت بیمه ایران توسط بانک 3طرح  برآورد شده

است خدمات مزبور در سالجاری  دهیگرد منقضی و مقرر 1401/ 03/ 31نظر باینکه قرارداد بیمه تکمیلی درمان مورخ  
جبران هزینه های  صوصدر خدات شرکت بیمه ایران تعه شیافزاو کماکان با شرکت بیمه ایران و با تعهدات جدید 

تمدید گردد، ( ریال1.393.329)سهم بانک  ریال 2.786.657مطابق طرح پیوست با حق بیمه ماهیانه ، درمان
  خواهشمند است مراتب ذیل را دقیقاً مطالعه و مطابق شرایط آتی اقدام نمایید.

 :شایان ذکر است
است که ریال  1.393.329کار ماهانه مبلغ  درصد حق بیمه یادشده توسط بانک متقبل گردیده و سهم هم 50 -1

 .هد شدمحاسبه خوا اضافه و به همین میزان ،افراد تحت تکفلهر نفر به ازای 
گردد و هزینه های درمانی انجام شده از تاریخ به مدت یکسال تمدید می 1401/ 04/ 01بیمه درمان از تاریخ  -2

 .استمزبور قابل پرداخت 
 

بانک و افزایش تعهدات و پوشش بیمه درمان در سالجاری و  ه از سویگرفته شدباعنایت به تسهیالت درنظر  -3
های و هزینهخسارات بمنظور جبران بخشی از  و حوادث غیرمترقبه بروز بیماری و عدم پیش بینی همچنین

درمانی گزافی که در سالهای گذشته از سوی همکاران فاقد بیمه تکمیلی به شرکت و بانک وارد آمده است؛ 
نیروی اصلی نمی ل فرم و نیازی به تکمی دعالم میدارد کلیه کارکنان از سوی این شرکت ثبت نام گردیدنا

 (گردیدند بطور خودکار تمدیدنیز بودند عضو بیمه راد خانواده که در سال گذشته اف) باشد

تکفل همسر، پدر، صرفاً نیروهایی که تحت پوشش بیمه تکمیلی یا صندوق رفاهی سایر سازمانها )تحت  :1تبصره
پیوست توسط همکار، ثبت نام آنها لغو خواهد شد. لذا  2فرم شماره  اقرارنامهمادر( قرار دارند، در صورت تکمیل 

 باشد. تبعات ارائه عدم اطالعات نادرست متوجه خود شخص می

اعالم میدارد ، تأهل و ...، تغییرات نیروها در سایر صندوقهاام عضویت اتمتغییرات احتمالی در باعنایت به  :2تبصره
یست فرم عضویت بیمه در سایر صندوقها، می باداده اند، در صورت تداوم نیروهایی که سالهای گذشته انصراف 

  یند.مجدداً ارسال نمات را انصراف از بیمه شرک
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تحت تکفل کلیه کارکنان )بیمه شده اصلی( درصورت تقاضای ثبت نام افراد تحت تکفل )همسر، فرزند( و غیر -4
بایست اسامی افراد / ساختمان مراجعه و نماینده محترم می توانند به نماینده مستقر در استان)پدر و مادر( می

اکسل( تکمیل و فایل نهایی را از طریق سیستم )فرمت 1تحت تکفل پرسنل را مطابق فایل پیوست شماره 
 ین شرکت ارسال نمایند.به ا )روز شنبه( 1401/ 04/ 18اتوماسیون اداری تا تاریخ 

 

از آنجائیکه هیچکس قادر به پیش بینی وضعیت سالمت خود و یا نزدیکان خود در آینده نیست،  :3تبصره

لیکن برای تامین هزینه ها و جلوگیری از بروز مشکالت اقتصادی که هزینه های سرسام آور درمان بیماری، 

گردد نسبت تکفل این معضل را حل نمود. لذا پیشنهاد میمسبب آن میباشد، میتوان با بیمه نمودن افراد تحت 

 به ثبت نام افراد تحت تکفل اقدام نمائید. 

 

همکار ، ندگذشته عضو بیمه درمان بود قراردادکه در ار بیمه افراد خانواده باعنایت به تمدید خودک :4تبصره

به دالیل نام اعضای خانواده و با ذکر  راف مربوطه رادرخواست انص، عدم تمایل به تمدید بیمهدرصورت میتواند 

 نماینده شرکت تحویل نماید.

 

گردد لذا پس از ( با شرکت بیمه منعقد می1402/ 03/ 31لغایت  1401/ 04/ 01این قرارداد بصورت یکساله ) -5

 دریافتدرصورت عدم ) فوت یا اریقطع همک مواعد باستثناءیا حذف عضویت امکان ثبت نام ، تاریخ اعالمی

 از نیروها سلب و حق اعتراض تا پایان قرارداد را نخواهند داشت.( مدت قرارداد در از تعهدات بیمه نامه رتخسا
 

 "ازدواج"ماه و درصورت دوبمدت  "فرزندان تازه متولد شده"نام در طی قرارداد منحصراً جهت ثبت - 5تبصره

 باشد.یر میپذماه و با درخواست کتبی بیمه شده اصلی، امکانیکحداکثر بمدت 
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