بسمه تعالی

اطالعیه ششم بیمه درمان تکمیلی
بدینوسیله به استحضار هم دانشگاهیان گرامی میرساند جهت دریافت خدمات مطلوب در حووه بیموه درموان
تکمیلی ،در نظر گرفتن مالحظات هیر میتواند مفید واقع شود:
 .1توصیه میشود همکاران گرامی حتیالمقدور جهوت حو فراینود اراهوه اسوناد و انتظوار جهوت ترداخوت
خسارت ،اه خدمات اراهه شد توسط مراکز طر قرارداد بیمه ایران استفاد نمایند .آخرین فهرسوت اراهوه
شد توسط بیمه اه مراکز طر قرارداد بیمه ایران در تهران و البره در وبسایت مودیریت اموور ادارق قورار
دارد .همچنین میتوانید راهنماق جستجوق مراکز طر قرارداد بیمه ایران در سراسر کشور را در وبسایت
م کور مطالعه نمایید .بدیهی است میبایسوت روه قبو اه مراجعوه بوه مرکوز موورد نظور ،جهوت حصوو
اطمینان اه اراهه خدمت مورد نیاه در همان مراجعه ،با مرکز تماس حاص فرمایید.
 .2جهت اطالع اه جزهیات نحو اراهه مدارک به شرکت بیمه ،بخش مربوطه در وبسایت مدیریت امور ادارق بوا
عنوان مدارک الهم براق هزینههاق درمانی را مالحظه فرمایید.
 .3علیرغم ت یرش نسخه خارج اه دفترچه بیمه تایه توسط بیموهگور ،اکیودات توصویه مویشوود کوه دارنودگان
دفترچه بیمه تایه جهت بهر مندق اه حداکثر خسارت قاب ترداخت ،نسخههاق دارویی خود را در دفترچه
(با مهر داروخانه) اراهه نمایند.
 .4با توجه به این که طبق قرارداد بیمه دانشگا ترداخت هزینهق داروهاق بیمارقهاق خاص و صوع العوالج
(مطابق تعریف وهارت بهداشت) اه تعهدات شرکت بیمهگر است ،الهم است جهت بهر مندق اه این موضوع
در اولین مراجعه ،گواهی تزشک متخصص معالج با ذکر نوع بیمارق اراهه گردد.
 .5با توجه به این که ترداخت خسارتهواق مربووب بوه دندانپزشوکی بور اسواس تعرفوههواق تزشوکی وهارت
بهداشت انجام میشود ،قویات توصیه میشود جهت بهر مندق حداکثرق ،کلیه هزینوههوا در دفترچوه بیموه
قید شد و در مورد هزینههاق ترمیم و عص کشی اه دندانپزشک خواسته شود که شومار دنودان ،تعوداد
کانا و چند سطحی بودن مشخص گردد .ضمنا براق ترمیم بیش اه سه واحد ،گرافی قب و بعد باید اراهوه
شود .همچنین جهت مراجعه به دندانپزشک معتمد براق تأیید هزینههاق مربوب به ارتودنسی ،ایمپلنوت و
دست دندان به فهرست دندانپزشکان معتمد بیمه ایران در وبسایت مدیریت امور ادارق مراجعه فرمایید.
 .6مواردق که جنبه هیبایی و مصر تیشگیرانه و غیردرمانی دارند ،مشمو تعهدات بیمه درمان نمیشود.
 .7بیمهشدگان محترم در صورت بروه هر گونه اشکا و ابهام هنگام مراجعه بوه نماینودگان شورکت خودمات
بیمهاق اسطور در دانشگا  ،الهم است تس اه ثبت اعتراض در سامانه استعالم تروند مساه را به مسووو
امور بیمه تکمیلی در ادار رفا و خانم مطیعی جهت بررسی و تیگیرق منعکس نمایند.
با آرزوی سالمتی
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