اطالعیه شماره  58روابط عمومی
تاریخ 1396/3/3 :

موضوع  :ثبت نام بیمه درمان – عمر و حادثه
متن اطالعیه
همکاران گرامی
سالم و عرض ارادت

با توجه به اتمام مهلت ثبت نام بیمهه نامهه عمهر و حادثهه و درمهان تکمیلهی همکهاران از طریه سهایت انجمهن در مهور
 96/02/30و در خواست همکارانی که در مهلهت مقهرر ثبهت نهام انجهام نهااده انها و پیهرو تقاضها

انجمهن از مهایریت

محترم بیمه ها درمان و عمر وحادثه و موافقت اخذ شهاه از مهایریت هها فهو  ،سهایت انجمهن جههت ثبهت نهام
از مور

 96/3/3لغایت  96/3/18بمات  15روز مجادا باز شا .

لذا خواهشمنا است همکاران محترم جهت ثبهت نهام هرچهه سهریتتر اقهاام تها اقهاامات آتهی جههت ارائهه لیسهت بیمهه
شاگان به بیمه آسیا انجام پهذیرد .الزم بهه تهذکر مهی باشها  ،عهام ارائهه لیسهت همکهاران متقاضهی در موعها مقهرر ،
موجب اختالل در پرداخت خسارت و دریافت مترفی نامه برا اعضا محترم  ،می گردد .
لیست اعضایی که تا کنون نسهبت بهه ثبهت نهام اقهاام ننمهوده انها در اختیهار مسهوولین کمیتهه هها شهتب قهرار داده
شاه است  .لذا از کمیته ها محترم شتب تقاضا دارد  ،بها برنامهه ریهی و همهاهنیی بهه صهال دیها خهود  ،نسهبت بهه
تتیین تکلیف ثبت نام همکهاران منهار در لیسهت  ،اقهاام و نتیجهه را در مهور

 96/3/20کتبها بهه انجمهن ارسهال

دارنا .
از مسوولین محتهرم کمیتهه هها شهتب تقاضها دارد  ،جههت عهام بهروز ههر گونهه مشهک در آینهاه  ،از همکهاران
محترمی که به هر علتی تمای به ثبت نام و پوشه

بیمهه نامهه ناارنها  ،تاییایهه کتبهی اخهذ و ضهمیمه گهیار

خهود

نماینا .
همکاران محترم  ،با مراجته بهه اطالعیهه هها و دسهتورالتم ههایی کهه قهبال در ایهن خصهو

انجهام گرفتهه اسهت و در

پورتال سایت و کانال انجمن در دسترس می باشها  ،نسهبت بهه ثبهت نهام ههر دو بیمهه نامهه اقهاام و چنانچهه بها ههر
گونه مشکلی مواجهه شهانا بها دفتهر انجمهن بها شهماره  88759574سهرکار خهان حاجیهان تمهاس حاصه نمهوده تها
راهنمایی کام انجام پذیرد.

سایت ثبت نام در ساعت  24مور

 96/3/18بسته خواها شا و تحت هیچ شرایطی مجادا باز نخواها شا .
ستیا شمستلی
دبیر انجمن صنفی نمایناگان استان تهران

