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مدارک الزم جهت دریافت هزینه های بیمارستانی انجام 

 طرف قرارداد شده در بیمارستانهای

بستری شدن در بیمارستانهای فوق الذکر با در دست داشتن مدارک ذیل جهت  جهت

 :ه آسیا شعبه مشهد مراجعه نمائیددریافت معرفی نامه به بیم

 بیمه شده اصلیفیش حقوقی ) قبل از انجام هزینه((معرفی نامه از محل کار یا آخرین 1

 ( اصل و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه بیمه شده اصلی و بیمار2

 اصل و کپی دفترچه بیمه مربوط به بیمه شده اصلی و بیمار (3

جهت بستری شدن دارای اطالعات نوع بیماری و بیمارستان مورد دستور پزشک معالج  4

 نظر و تاریخ دقیق بستری

روز از تاریخ صدور می باشد  11دقت فرمائید مدت اعتبار هر معرفی نامه بیمارستانی  ←

 و تا زمان تسویه نشدن معرفی نامه هیچ بیمارستانی قابل پرداخت نیست.

اده از معرفی نامه سریعا نسبت به ابطال آن در همان شعبه صادر در صورت عدم استف ←

 کننده اقدام نمائید.

مدارک الزم جهت دریافت هزینه های بیمارستانی انجام شده در 

 بیمارستانهای غیر طرف قرارداد

 اصل صورتحساب بیمارستانی (1

برگ دستورات  –برگ شرح حال  –برگ بیهوشی  –کپی برابر اصل شرح عمل  (2

برگ مشاوره  –سونوگرافی  –آزمایشات  –لوازم مصرفی  –هزینه های دارو  -پزشک

 و ریز لوازم مصرفی



معرفی نامه از محل کار بیمه شده اصلی یا آخرین فیش حقوقی )قبل از انجام  (3

 هزینه(

 کپی صفحه اول و دوم شناسنامه بیمه شده اصلی و بیمار (4

 کپی صفحه اول دفترچه بیمه شده اصلی و بیمار (5

 مدارک الزم جهت دریافت هزینه های پاراکلینیکی مورد تعهد:

 فاکتور ممهور شده اصل (1

دستور پزشک )برگه آبی رنگ دفترچه که می بایست تاریخ و مهر پزشک داشته  (2

 باشد(

 کپی صفحه اول دفترچه بیمه مربوط به بیمه شده اصلی و بیمار.  (3

 ماه از تاریخ انجام هزینه می باشد. 4حداکثر مهلت اعالم خسارت 

 جهت دریافت هزینه های دارو 

آبی رنگ دفترچه که می بایست تاریخ و مهر پزشک داشته دستور پزشک )برگه  (1

 باشد(

 اصل فاکتور ممهور شده داروخانه که نام دارو روی آن قید شده باشد.  (2
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