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ضمن آرزوی قبولی طاعات و تبریک پیشاپیش فرارسیدن عید سعید فطر ،بدینوسیله به استحضار همدانشگاهیان گرامی میرساند مبتنی بر روند توضیح داده شده در اطالعیه
شماره یک 3فهرست اولیه بیمهشدگان سال  3189استخراج و بر مبنای آن پیامکهایی به شماره تلفن همراه بیمهشده اصلی ارسال شد .بر این اساس ذکر نکات زیر ضروری
به نظر میرسد:
 متقاضیان انصراف از پوشش بیمه که تا کنون پیامکی مبنی بر ثبت انصراف از پوشش بیمه سال  89دریافت نکردهاند ،لطفا درخواست خود را با ارسال ایمیلی با
موضوع «انصراف از بیمه» به  bimeh@sharif.irمطرح و پیگیری نمایند .
 متقاضیان تأمین پوشش بیمه در صورتی که در پیامک دریافتی مغایرتی 1مالحظه مینمایند الزم است به وبسایت مدیریت امور اداری مراجعه و اصالحات مورد نیاز
را اعمال نمایند.
 متقاضیان تأمین پوشش بیمه در صورتی که تا کنون پیامکی مبنی بر ثبت نام در بیمه سال  89دریافت نکردهاند ،لطفا ایمیلی با موضوع «عدم دریافت پیامک»
به  bimeh@sharif.irارسال نمایند تا مسئله بررسی گردد.
 مهلت انجام اقدامات فوق حداکثر تا تاریخ  89/31/39میباشد.

در پایان موکداً درخواست میشود از تماس با شماره آنکال بیمه آسیا خودداری فرمایید  .شماره تماس ( 3818 009930سرکار خانم بابازاده) در صورت نیاز پاسخگوی
سواالت همکاران گرامی خواهد بود.
با آرزوی شادی و سالمتی
مدیریت امور اداری
 3تمدید خودکار پوشش بیمه و اعمال تغییرات مبتنی بر پیامکهای دریافتی و ثبت اطالعات جدید در سامانه مدیریت امور اداری توسط کاربران
عدم دریافت پیامک ثبت انصراف به معنی تمدید پوشش بیمه است و بر این اساس مبتنی بر اطالعات سال گذشته اسامی در فهرست بیمهشدگان سال  89قرار خواهد گرفت و حق بیمه به روال همیشگگی از
حقوق بیمهشدگان کسر خواهد شد.
 1در طرح بیمه انتخابی (محدود گ نامحدود) و اسامی افراد تحت پوشش
این شماره صرفا جهت استفاده از خدمات بیمارستانی در روزها و ساعات غیرکاری است و تماسهای متعدد غیرمرتبط منجر به اُفت کیفیت ارائه سرویس آنکال به تماسهای مرتبط خواهد شد.

تاریخ صدور:

اطالعیه شماره  4ـ فهرست اولیه بیمهشدگان بیمه درمان تکمیلی سال 89

