« تفاهم نامه های درمانی و بیمه ای دانشگاه بوعلی سینا »
 -1 تفاهم نامه دندانپزشکی با کلینیک مهر(قابل استفاده برای کلیه پرسنل دانشگاه)




با توجه به مفاد این تفاهم نامه همکاران محترم می توانند با شرایط ذیل و به روش های عنوان شده از خدمات دندانپزشکی و یا دیگر
خدمات آن مرکز بهداشتی درمانی استفاده نمایند.
الف)افرادی که پوشش بیمه تکمیلی ندارند و یا در قرارداد سطح یک ثبت نام نموده اند:
می تواند با ارائه معرفی نامه از واحد بیمه و تایید امور مالی دانشگاه از اقساط  5ماهه استفاده نمایند.
ب) آن دسته از همکاران که پوشش بیمه تکمیلی سطح  2دارند ولی تمایلی به استفاده از معرفی نامه بیمه نوین ندارند:
می تواند با ارائه معرفی نامه از واحد بیمه و تایید امور مالی دانشگاه از اقساط  5ماهه استفاده نمایند .و جهت دریافت هزینه تا
سقف 0077707777ریال از بیمه تکمیلی ،مدارک خود را به شرکت تحویل نمایند.



ج)آن دسته از همکاران که دارای پوشش بیمه تکمیلی سطح  2هستند و تمایل به استفاده از معرفی نامه بیمه نوین نیز دارند:
با ارائه معرفی نامه بیمه نوین و معرفی نامه دانشگاه پس از کسر سقف 007770777ریال (که مربوط به شرکت بیمه نوین می باشد)
مابقی طی حداکثر  5قسط از حقوق ایشان کسر خواهد شد.
آدرس :میدان امام خمینی ،ابتدای خیابان تختی ،به سمت چهارراه تختی سمت چپ بالای بانک مسکن

-2 تفاهم نامه خرید و تعمیر عینک با فروشگاه عینک آفتاب
به اطلاع همکاران گرامی می رساند با عنایت به توافق صورت گرفته با عینک آفتاب از این پس همکاران محترم می توانند با دریافت
معرفی نامه از واحد بیمه و تایید امور مالی دانشگاه جهت خرید یا تعمیر عینک به فروشگاه عینک آفتاب مراجعه فرمایند همچنین
اسناد خدمات گرفته شده از فروشگاه فوق نیاز به تایید صحت انجام کار برای شرکت بیمه نوین ندارد و تقسیط ( 6قسط مساوی) از
شرایط تفاهم نامه مذکور می باشد.
آدرس :خیابان بوعلی(پیاده راه بوعلی)  ،روبروی بانک ملت


-3تفاهم نامه بیمه آتش سوزی با شرکت بیمه نوین جهت منازل مسکونی پرسنل دانشگاه
این بیمه نامه با 07درصد تخفیف و در  0قسط و برای همکاران محترم هیات علمی و کارمند اعم از رسمی ،پیمانی و قراردادی و
بازنشستگان رسمی می باشد و با مبلغ حق بیمه 070.17111ریال قابل صدور خواهد بود.
این تفاهم نامه جهت بیمه ساختمان با ارزش اعیانی برای هر واحد 0007707770777ریال و ارزش اثاثیه برای هر واحد 0007707770777ریال
می باشد.
پوشش های بیمه نامه فوق شامل :آتش سوزی ،صاعقه،انفجار(آصا) بعلاوه سیل و زلزله می باشد
همچنین در صورت نیاز به افزایش سرمایه(ساختمان و اثاثیه) منازل ،همکاران محترم می توانند پس از صدور بیمه نامه اولیه جهت
دریافت الحاقیه افزایشی به دفتر بیمه ن وین واقع در دانشگاه و یا بیمه نوین سرپرستی استان واقع در خیابان شکریه مراجعه و نسبت به
صدور بیمه نامه اقدام نمایند( .در صورت بالاتر بودن ارزش سرمایه الحاقیه افزایشی ضروری می باشد)
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واحد بیمه دانشگاه

