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 )مدارک الزم جهت دریافت هزینه های سرپایی)پاراکلینیکی 

 شرح ردیف

 کپی جواب  یا گزارش هزینه +اصل قبض پرداختی ممهور به مهر مرکز درمانی  +اصل دستور پزشک مهرشده    : و ... MRIآزمایش ، سونوگرافی ، اکو  ،  1

 کپی  تفسیر عکس ) در صورت وجود ( +اصل قبض پرداختی ممهور به مهر مرکز درمانی  +ر پزشک اصل دستور پزشک ممهور به مه  :  رادیولوژی و تصویربرداری 2

 کارت جلسات فیزیوتراپی ممهور به مهر مرکز درمانی+ اصل  قبض پرداختی  +اصل دستور پزشک مهر شده : فیزیوتراپی  3

 عکس رادیولوژی از عضو حادثه دیده + شده قبض ریز هزینه های انجام  +اصل دستور پزشک  : شکستگی جهت گچ گیری 4

 اصل قبض هزینه پرداختی ممهور به مهر مرکز درمانی : هزینه ویزیت 5

 ممهور به مهر داروخانه  قیمت داروو  ریز دارو +اصل  دستور پزشک ممهور به مهر پزشک :  هزینه دارو 6

 اصل فاکتورخرید مهرشده +سط پزشک) برگه اپتومتری ( تعیین نمره چشم تو +اصل دستور پزشک مهرشده  : هزینه عینک 7

 قبض ریز خدمات انجام شده ممهور به مهر دندانپزشک+  قبل و بعد از ترمیم   (  OPGعکس رادیوگرافی ) : هزینه دندانپزشکی 8

 ید.( را همراه خود داشته باش درصورت داشتن هزینه)  سال 18 باالی دختر رزندانف شناسنامه دوم و اول صفحه کپی+پزشک    نظام عضویت کارت کپیدر زمان  تحویل مدارک درمانی لطفا  

 مدارک الزم جهت دریافت هزینه بستری بیمارستانی 

 شرح ردیف

 صرفیم داروهای و ،لوازم مواد ریز، خالصه پرونده،  گزارش بیهوشی،  گزارش عمل جراحی،  صورتحساب بیمارستان ممهور به مهر بیمارستان،  شرح حال بیمار،  دستور پزشک

 است آمده گزارش در که...  و اکو آزمایش،تست از اعم درمانی کارهای کلیه جواب کپی

 درصورت داشتن بیمه گر اول هزینه ها می بایست ابتدا از آن محل دریافت گردد و فاکتور پرداخت بیمه گر اول پیوست مدارک شود .توجه : 

 ه باشید.( را همراه خود داشت درصورت داشتن هزینه)  سال 18 باالی دختر فرزندان شناسنامه دوم و اول صفحه کپی+یپزشک    نظام عضویت کارت کپیارستانی لطفا  در زمان  تحویل مدارک بیم

ه ام هفتای *همچنین با ارائه کارت ملی امکان صدور معرفی نامه اینترنتی در مراکز درمانی طرف قرارداد درتمام ساعات شبانه روز و

 )حتی روزهای تعطیل( امکانپذیر می باشد.

  وارد سایت به نشانی/.ir6610http://alborz .شوید 

  از همان ملی  کارت ها ارائبدرج شده بود میتوانید  معرفی نامه اینترنی دارد، با انتخاب نام مرکز  مربوطه در صورتی که گزینه  مراکز درمانی از منو

 مرکز معرفی نامه دریافت نمایید

 ارائه مشاوره تخصصی در خصوص صدور و خسارت در تمامی رشته های بیمه ای توسط کارشناسان ارشد و خبره شرکت بیمه البرز

 6610کد  یا صنعت تجارت البرز شریفنمایندگی شرکت پو
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