با یاد خدا
(( سوالات مالی بیمه تکمیلی ))
شرکت بیمه معلم مجتمع خدمات بیمه ای استان اصفهان

زمان بندی و شرایط پرداخت خسارت چگونه است؟


هزینه های درمانی به غیر از بیمارستانی  :حدود  01روز کاری



هزینه های بیمارستانی  :حدود  21روز کاری

در صورتیکه بیمه شده در چند شرکت بیمه ای ،بیمه درمان تکمیلی داشته باشد ،الویت مراجعه به بیمه گر
چگونه است؟
 بیمه شده در انتخاب و اولویت دهی شرکت بیمه مخیر بوده و می تواند بر اساس اصل غرامت ،هزینه های
پرداختی خود را دریافت نماید
فرآیند محاسبه و پرداخت هزینه های درمانی چگونه است؟


در مواردی که بیمه شده با معرفی نامه بیمه گر از مراکز درمانی طرف قرارداد استفاده کند ،صورت حساب
مرکز درمانی مبنای محاسبه هزینه های مورد تعهد بیمه گر خواهد بود .چنانچه بیمه شده بدون اخذ معرفی
نامه به مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه گر مراجعه نماید ،هزینه های مربوطه حداکثر تا تعرفه مندرج در
قرارداد بیمه گر با آن مراکز درمانی پرداخت خواهد شد



در صورتی که بیمه شده به مراکز غیر طرف قرارداد بیمه گر مراجعه نماید هزینه های مربوط بر اساس تعرفه
مندرج در قرارداد بیمه گر با مراکز درمانی هم تراز محاسبه و پرداخت خواهد شد

در صورت آنکه بیمه شده خارج از کشور فرآیند درمانی و معالجه خود را انجام دهد ،نرخ ارز پرداختی به وی
چگونه خواهد بود؟
 میزان خسارت بر اساس نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا در زمان ترخیص از بیمارستان
محاسبه خواهد شد

فرآیند کاری در صورتیکه ثابت شود بیمه شده عمدا به وسیله اظهارات کاذب و یا ارائه مدارک نادرست اقدام
به دریافت وجوهی برای خود و یا بیمه شدگان وابسته نموده باشد ،چگونه خواهد بود؟


در این حالت نام بیمه شده و بیمه شدگان وابسته به وی از لیست قرارداد بیمه خارج شده و بیمه گر محق
به دریافت وجوهی است که تحت هر عنوان از ابتدای قرارداد بابت هزینه های درمانی به بیمه شده و یا بیمه
شدگان وابسته به وی پرداخت کرده است ،می باشد و حق بیمه های پرداختی به بیمه گر نیز ،مسترد نخواهد
شد.

مقصود از درج "خارج از تعهدات بیمه گر" در صورتحساب های درمانی چیست ؟
 برخی از خدمات در مراکز درمانی و بیمارستان ها خارج از توافقات با شرکت بیمه گر بوده و در صورتحساب
به جهت آگاهی بیمه شده درج می شود
در صورتیکه مرکز درمانی از محاسبه سهم بیمه گر پایه بابت موضوع درمانی امتناع نماید  ٬بیمه شده چگونه می
تواند هزینه درمانی خود را وصول نماید ؟
مراکز درمانی ممکن است فاقد قرارداد با بیمه گر های پایه باشند و یا صرفا در بخشی از خدمات خود دارای
قرارداد با ایشان باشند ٬لذا در صورتیکه مرکز درمانی سهم بیمه گر پایه را محاسبه ننماید ٬بیمه شده می تواند
مدارک خود را جهت بازیافت هزینه های درمانی به بیمه گر درمان تکمیلی خود ارائه نموده و مبالغ پرداختی را
پس از کسر فرانشیز وصول نماید.
آیا در صورتیکه مرکز درمانی فاقد قرارداد با بیمه گر پایه مانند تامین اجتماعی باشد ،بیمه شده می تواند
هزینه های پرداختی خود را از بیمه گر پایه وصول نماید ؟
بیمه شده تحت هر شرایطی اگر از دفترچه بیمه گر پایه خود استفاده ننماید و یا مرکز درمانی سهم بیمه گر پایه را
کسر و محاسبه نکند ٬بیمه شده می تواند مدارک درمانی را از مرکز درمانی دریافت نموده و مستقیما به بیمه گر
پایه خود مراجعه نموده و سهم ایشان را وصول نماید .بدیهی است هزینه مازاد بر آن نیز از طریق بیمه گر تکمیلی
نیز قابل پرداخت بوده و فرانشیز لحاظ نخواهد شد.
اگر بیمه شده دارای بیمه گر پایه باشد ،در زمان دریافت خدمات درمانی ٬فرانشیز لحاظ خواهد شد ؟
در صورتیکه بیمه شده بنابه هر دلیلی از دفترچه بیمه گر پایه خود مانند بیمه تامین اجتماعی استفاده نکند و
سهم آن را وصول ننماید ٬فرانشیز لحاظ خواهد شد

رسااالت مااا ،افاازای

اطمینان،آسااای

و آراما

خاااطر جامعااه و حمایاات از بخا

هااای مختلا

اقتصااادی و اجتماااعی مبتناای باار ارائااه خاادمات نااوین و متنااوه در زمینااه بیمااه هااای زناادگی و
غیرزندگی ،باا اساتفاده از فان آوری پیشارفته و دانا

روز ،رفیات بازارهاای داخلای و خاارجی،

مدیریت ریسک ،سرمایه گاذاری در اماور اقتصاادی و پارور
است.شایان ذکر اسات ارز

نیاروی انساانی متخصاص و کارآماد

هاای بنیاادین بیماه معلام ماوتر بار تصامیم گیاری هاا و رفتارهاای

فردی و سازمانی این شارکت اسات  ،کاه عباارت اسات از  :شارکتی مشاتری مدار،پاساخوو،متعهد
نسبت به جامعاه باوی ه بیماه شادگان محتارم دانشاواه بازر

صانعتی اسااتید گرانقدر،اعضاای

محترم هیئت علمی و کارکناان ،،حاافح حرمات نیاروی انساانی ،شارکتی باا کارکناان خلاا و باا
انویاازه و رفتاااری مناساات و تااوام بااا احتاارام ب اه مشااتریان ،افاازای

کیفیاات و ساارعت در ارائااه

خدمات  ،پایبناد باودن باه اصاول اخلااقی جامعاه ،گساتر

فرهنار بیماه در جامعاه ،خلاقیات،

هاای اتاربخ

 ،ارتقااب ساطو بهاره وری ،مسائولیت

نوآوری و یادگیری برای خلاق ایاده هاا و رو
پذیری ،ایجااد انویازه و تاامین رفااه ،آساای

و آراما

کارکناان آن دانشاواه محتارم ،توجاه باه

مسئولیت هاای اجتمااعی و پشاتیبانی از موسساات و بنیادهاای عاام المنفعاه و رقابات پاذیری باا
رعایت اصول اخلا حرفه ای

