
 /ص   3149/01/3000
11/10/1401 

 دارد 
 

 

 

 

 به نام خدا 

 

 

 

 

 مديران محترم شركتهاي عضو طرح بيمه درمان تكميلي  
 

 ارسال و بررسي مدارك بيمه درمان و پيگيري مشكالت شركتها  نحوهموضوع: 
 

 با سالم؛ 

مدیریت محترم شرکت کارگزاری بیمه حامیان    05/10/1401مورخ    365/1401احتراماً به پیوست نامه شماره           

خصوص   در  فردا  شركتها    "پوشش  مشكالت  پيگيري  و  درمان  بيمه  مدارك  بررسي  و  ارسال  جهت    "نحوه 

ا حضور شرکتهای محترم  استحضار ارسال میگردد . الزم به ذکر است جهت هماهنگی بیشتر در روزهای آتی نشستی ب

 عضو طرح بیمه درمان تکمیلی برگزار خواهد گردید .

 

 

  
 
 

  

   



 

 

 

 

 

  

  05/10/1401تاریخ:                                                                                                                                                   

 365/1401   شماره:                                                                                                                      

  مهپلناب آقای ج

 ایران انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته محترمکل دبیر

 

 المللینقل بین و های حملهای درمان تکمیلی گروهی مربوط به شرکتنامهموضوع بیمهنامه درخواست صدور بخشموضوع: 

 عضو انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران 

 

 

 با سالم و احترام؛

ه ایران های عضو طرح بیمه درمان تکمیلی گروهی انجمن کشتیرانی و خدمات وابستبا توجه به بازخوردهای دریافتی از شرکت

ای یری و این کارگزاری جلسهگدریافت خسارت، موضوع با جدیت پی ها از نحوه اجرای طرح وو دریافت ایرادات و انتقادات شرکت

  .نمودبرگزار رسان ایران شرکت کمکیران درمان شرکت بیمه پاسارگاد و کارشناسان مربوطه در با مد

های خسارت درمان، ت بررسی پروندههای الزم جهت افزایش سرعت و دقدر آن جلسه ضمن بررسی موضوع و انجام هماهنگی

ای مشابه متن پیوست را صادر و به نامهشبخن مقرر شد که از آن انجمن درخواست گردد، جهت بهبود خدمات بیمه درما

 د.یهای عضو طرح ارایه نمایشرکت

ها قبل از ارسال مدارک، یک کارگاه صورت موافقت آن انجمن، جهت حل بسیاری از نواقص پروندهچنین توافق شد در هم

های عضو طرف قرارداد بیمه کترسان ایران با حضور رابطان بیمه درمان شرآموزشی توسط شرکت بیمه پاسارگاد و شرکت کمک

 درمان انجمن کشتیرانی در محل انجمن برگزار گردد.

دستورات الزم را مبذول و در خصوص اجرای کارگاه  ،نامه پیوستدور بخشبه صنسبت است در صورت موافقت خواهشمند 

   آموزشی اعالم نظر فرمایید.

                                           

    

 با تجدید احترام 

 مهرناز اربابی

                                                                                                                                                                                                                   مدیرعامل
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