يلزم اتصال هاتفيا قبل زيارة الطبيب برقم  4008105119تحويل زر 1إلستفسار
أعزاء العمالء  :إذا كنت تريد أن تعرف مطالبات الخدمات للتأمين المجمع لألجانب في الصين بشركة بينغ آن الصينية لمعاش التأمين
المحدودة ،يرجى قراءة المحتويات التالية.
أوال ـ برامج التعويض :
برامج التعويض بعد حدث الحادثة:
 .1بسبب المرض أو الحوادث مفاجأة  ،اضرب رقم  4115115114تحويل زر  ، 1يقوم طبيب اإلنقاذ باستفسار طبى واإلرشاد الطبي
وتعليمات التعويض  .اذا كان عقب االستفسار الطبى وتشخيص الطبيب والعالج في القسم العيادة باحتاج الى تنويم فى المستشفى لمتابعة المالح ،
ممكن تقديم طلب الى شركة اإلنقا ذ لدفع مقدم لتنويم فى المستشفى  ،وستقرر الشركة اإلنقاذية بدء برامج التعويض للتنويم في المستشفى أم ال بعد
تأكيد الشركة مع المستشفى .كل من يدخل إلى المستشفى مباشرة بدون أن يقوم باالستشار أوتم سجل حالة مرضه من طبي الشركة اإلنقاذية
(يضم حلة مرضه لم تصل إلى مستوى تنويم في المستشفى ،بل تطلب الطبي موافق على التنويم فيها) ،ال تدفع الشركة اإلنقاذية نفقات تنويم
في المستشفى .للتطبيقات التي ال تتفق مع اإلجراءات المذكورة أعاله ،والتقدم الذاتي الفردية للنفقات الطبية ،لن تحصل على التعويض .
 .2حادث كبير يمكن اتصال اإلخبار التالي
رقم التلفون إلستفسار التعويض 4008105119 :تحويل زر 1
كل من لم يتصل بـ  411لإلخبار أم ال يفعل حسب إجراءت متطلبة  ،فلن تحصل على التعويضات .
ثانيا ـ اعداد الوثائق للتعويض
 )1الوفاة أو اآلفة بالحادثة
أ .صورة من جواز السفر و صفحة التأشيرة للمؤمن
ب.اثبات تقييم اآلفة (تقرير تقييم صادرة عن الجهة المعينة )
جـ  .شهادة وفاة المؤمن
د.نسخة من اثبات الشخص ذى الصلة بين المؤمن والمستفيد وصورة بطاقة هوية المستفيد
و .الحادثة يحتاج إلى أن يقدم دليال على وقوع الحادث واإلدارات ذات الصلة من المواد النوعية(مثل حركة التأكيد للمرور مسؤولية الحادث في
حادثة المرور ،السقوط من العالي ،الغرق يحتاج إلى مواد تحديد نوعية الحادثة من سلطات األمن العام أو اإلدارات ذات الصلة ،لإلشارة الحادثة
اإلنتماء إلى الحادثة أو االنتحار ،تصدر شرب الكحول أدى إلى وقوع الحادث بعد ورود تقرير الكمي )
 )2طب لجرح حادث
أ .صورة جواز السفر و صفحة التأشيرة
ب .شهادة الحادثة واثبات ( يلزم أبرز تقرير تعين مسؤولية الحادثة المرورية من جهة المرورة الخ )
جـ ـ النسخة األصلية إليصاالت
د.نسخة الملف من العالج الطبي ( يلزم تاريخ الملف المرضى مطابق لتاريخ الفاتورة  ،وتفاصيل المصاريف  ،صور تقارير الفحص والتحليل
 )3العالج فى قسمى العيادة والطوارئ
أ  .صورة جواز السفر و صفحة التأشيرة
ب  .أصل اإلتصاالت
جـ  .نسخة الملف من العالج الطبي (يلزم تاريخ الملف المرضى مطابق لتاريخ الفاتورة )  ،وتفاصيل المصاريف  ،صور تقارير الفحص
والتحليل
إذا وصل إلى خط الدفع  656يوان ،يلزم تقديم أصل الفواتير أقل من  656يوان وصورة ملف المريض  ،وكشف المصاريف ،والفحص
والتحليل .
 )4العالج تنويم في المستشفى
أ .صورة جواز السفر و صفحة التأشيرة
ب .شهادة الحادثة واثبات ( ان تصدر جهة المواصالت تقرير تعين مسؤولية الحادثة المرورية الخ )
جـ .أصل فواتير تنويم في المستشفى وأصل كشف المصاريف

د .صورة تصفية الحساب لخروج أو صورة ملف المريض
تعليمات خاصة لبنود : )2 - )4
 .1طلب التعويض لك مرة  ،يجب أن يدقق معلومات الحساب لرقم الحساب البنكى للمؤمن عليه في البر الرئيسى للصيني  ،فيما اسم رقم
الحساب  ،ورقم الحساب ومعلومات البنك لفتح الحساب  ،ممكن توضيح المعلومات المذكورة أعاله عبر صورة دفتر الحساب و ملومات
العمالء  ( .استفسار باتصال هاتفيا رقم  4008105119تحويل زر )1
 .2إذا كان أحد المؤمن بشكل منفصل في اثنين (فيما  2مستشفيين) في المستشفى ،والتشخيص كل طبيب على أن تصدر شهادة ،صورة ملف
المريض وغيرها من الوثائق ذات الصلة.
 .3زيارة المستشفيات التى تلزم عليها في البر الرئيسى لجمهورية الصين الشعبية أن المستشفيات العامة ،وطلب نفقات التعريض التى تلتزم
أحكام االجتماعي األساسي .
 )5طلب تكاليف أتعاب عامل الرعاية
أصل فاتورة األتعاب العامل الرعاية أثناء تنويم فى المستشفى أو اصدار شركة الخدمة .
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أجد معلومات التأمين بالدخول على موقع الشبكة اإلنترنت  www.lxbx.netللمعرفة.
الصفحة الملونة لتقديم تعريف محتويات المنتجات  ،جميع حقوق شرح المحتويات المذكورة أعاله محفوظة لدى شركة بينغ آن الصينية لمعاش
التأمين المحدودة
إذا كان الخالف في المحتويات المذكورة أعاله ،يكون السيادة للنص اللغة الصينية .

