
تولید؛ پشتیبانیها، مانع زداییها
دانشگاه نسل نو   دانشگاه پاسخگو

در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد. 

شماره: ۱۱۵/۲۶۳۲/د/۱۴۰۰

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

ساعت: ۱۰:۴۸

پیوست: دارد

به کلیه واحدهای تابعه

      به پیوست نامه شماره ۱۴۰۰/۱۱۸۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۲/۵ شرکت خدمات بیمه ای پارسیان امین آرکا، منضم به بخشنامه های 

ستاد مرکزی بیمه ایران درخصوص اسناد و مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارت درمانی، حضورتان ارسال می گردد. 

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به بیمه شدگان محترم اطالع رسانی، تا از تاریخ ابالغ این بخشنامه 

مدارک به شرح ذیل به نمایندگان شرکت بیمه ارائه گردد. شایان ذکر است درخصوص ارائه رسید پوز بانکی، برای آن دسته از 

افرادی که هزینه را به صورت نقدی پرداخت می نمایند، ارائه «گواهی پرداخت به صورت نقدی»، از مراکز درمانی مراجعه شده، 

الزامی می باشد.

الف) در حالتی که نسخه الکترونیک صادر شده:

۱- ارائه نسخه الکترونیک

۲-ارائه رسید پوز بانکی با هر مبلغ

۳ - ارائه کپی کارت ملی بیمه شده

۴- ارائه کد رهگیری پیامک شده برای بیمه شده و درج در اوراق هزینه

۵-ارائه ضمائم متعارف مثل گزارش سی تی اسکن و ... (طبق مدارک مورد نیاز اعالم شده)

ب) در حالتی که نسخه الکترونیک صادر نشده و در نسخه آزاد تجویز گردیده

۱-اصل برگه نسخه (سر نسخه پزشک/مرجع درمانی)
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۲-رسید پوز بانکی جهت مبالغ باالی ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال (در مواردی که هزینه زیر ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد ارائه رسید پرداخت 

مرجع درمانی کفایت می کند)

۳-در مورد نسخ پاراکلنیک(فیزیوتراپی، آزمایش، تصویربرداری و دارو) می بایست فاکتور از سامانه مراجع فوق (نرم افزار مرجع) 

ممهور به مهر مرجع صادر گردد.

۴-ارائه کپی کارت ملی بیمه شده

۵-ارائه ضمائم متعارف مثل گزارش سی تی اسکن و ... (طبق مدارک مورد نیاز اعالم شده)

ج) در حالتی که نسخه الکترونیک صادر نشده و از باقیمانده دفترچه درمانی استفاده شده

۱-ارائه برگ دوم دفترچه بیمه گر پایه

۲-ارائه کپی صفحه مشخصات دفترچه بیمه گر پایه

۳-ارائه رسید پوز بانکی جهت مبالغ باالی ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۴-در مورد نسخ پاراکلنیک (فیزیوتراپی، آزمایش، تصویربرداری و دارو) می بایست فاکتور از سامانه مرجع درمانی (نرم افزار 

مرجع) ممهور به مهر مرجع صادر گردد.

۵-ارائه ضمائم متعارف مثل گزارش سی تی اسکن و.... (طبق مدارک مورد نیاز اعالم شده)


