ослын дараа даатгалын стандарт журмыг баталх:
Та хэрэв Пин Ань өндөр насны даатгалын ХХК-ын Хятадад ирэгсэдийн ерөнхий даатгал төлбөрлөх
үйлчилгээг ойлгоѐ гэж бодож байвал доорх агуулгыг нарийн үзээрэй.
（一）

нэхэмжлэлүйл явц

Ослын дараа даатгалын Стандартчилсан журмы ннэхэмжлэл：
1

өвчин эмгэг, эсвэл осол шаардлагатай эмчилгээ хийх үед, шууд дуудлага 4008105119 ыг дарж дараань

1ыг дарна, эмчээс хамрагдсан эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгнө, эрүүл мэндийн удирдамж, нэхэмжлэл
урьдчилан сэргийлэх аргаыг тайлбарлана.оношлогдсон эмчын амбулаторийн эмчилгээний дараа нь аврах
компани цаашид эмнэлэгт урьдчилгаа хэрэгтэй бол компангаас төлбөр өгнө. эмнэлгэ харилцах аврах
компаниуд харилцан тохиралцсаний дараа төлбөр өгх хөтөлбөрын ѐсоор гүйцэтгэнэ. аврах болон бичлэгийн
компаниуд болон эмнэлэгт ямар ч эмч нарын зөвлөгөө, шууд өвчтөнд эмчилгээ оролцож” хэвтүүлэн эмчлэх
эмнэлэгт амбулаторийн эмч нар санал нийлэхгүй үед” аврах компанийн төлсөн эмнэлгийн зардлыг
хариуцлага хүлээхгүй болно.дээрхи програмын ѐсоор гүйцэтгэсэнгүй үед, өөрийн хувийн эрүүл мэндийн
зардлыг зарсан бол,төлбөр авах боломжгүй болно.
2.

хүнд чухал осолын үед дараахи утасаар тайлан хийнэ
Зөвлөх мэдээлэгч Утас ： 4008105119 ыг дарж дараань 1ыг дарна 400ын утасгүй бол утас

010-67185217ыг залгана.
400ын утасыг залгасангүй эсвэл үзүүлэлт хөтөлбөрийн дагуу гүйцэтгэсэнгүй бол, төлбөр авах
боломжгүй болно.

（二）Төлбөрлөлтөд бэлтгэх бичиг баримт:
1)． Нас барах буюу санаандгүйн гэмтэл
A

Даатгагдагч этгээдийн паспортын хуулбар жич визийн хуулбар

B

Даатгагдагч этгээдийн гэмтэлийн гэрчилгээ бичгийг хангах (тогтсон гэрчилгээ хийх байгууламжаас

гаргасан гэрчилгээнгийн мэдүүлэлт)
C

Даатгагдагч этгээдийн нас барсны гэрчилгээ

D

Даатгагдагч этгээдийн ба аливаа ашиг хүртэгсэдийн харьцааны гэрчилгээ жич ашиг хүртэгсэдийн

паспортын хуулбар
E

Хэрэв снаандгүйн гэмтэл байвал эрхэвш санаандгүйн гэмтэлийн гэрчилгээ жич хамаа бүхий

байгууламжийн баталгаат чанартай бичиг баримт (жишээлэхэд зам харилцааны гэмтэл бол эрхэвш зам

тээврийн байгууламжаас гаргасан зам харилцааны гэмтэлийн хариуцлага тогтоосон бичиг баримтыг хангах
хэрэгтэй. Өндрөөс унах, усанд хахах зэрэг нь эрхэвш дотоодын амарыг хамгаалах байгууламж буюу хамаа
бүхий байгууламжаас гаргасан санаандгүйн гэмтэл буюу өөрийн биеэ хорлосоныг гэрчлэх баталгаат
чанартай бичиг баримтыг хангах хэрэгтэй. Архидсанаас болж гарсан гэмтэл бол эрхэвш спиртын
агуулагдацыг тодорхойлсон мэдүүлэлтийн бичгийг хангах хэрэгтэй.)
F

Даатгалд орсон хүчинтэй гэрчилгээний хуулбар

2)． Санаандгүйн гэмтэлийн эмнэлэг
A

Даатгагдагч этгээдийн даспортын хуулбар жич визийн хуулбар

B

Санаандгүй гэмтэл гарсан өнгөрөлт жич гэрчилгээ (жишээлэхэд зам харилцааны гэмтэл байвал зам

тээврийн байгууллагаас гаргасан зам харилцааны гэмтэлийн хариуцлага тогтоосон бичиг баримтыг хангах
хэрэгтэй)
C

Зардал төлбөрлөсөн баримтын уг бичиг

D

Удаа бүрийн эмнэлэгтэй харгалзсан өвчиний данс, зардалын гэрчилгээ, шинжилгээ ба лавартурын

мэдүүлэлтийн бичгийн хуулбар
E

Даатгалын гэрчилгээний хуулбар

3） `Амбуутур. Түргэн тусламжийн эмнэлэг
A

Даатгагдагч этгээдийн паспортын хуулбар жич визийн хуулбар

B

Зардал төлбөрлөсөн баримтын эх бичиг

C

Удаа бүрийн эмнэлэгтэй харгалзсан өвчиний данс, зардалын гэрчилгээ, шинжилгээ ба лавартурын

мэдүүлэлтийн бичгийн хуулбар
D

Даатгалд орох хүчинтэй гэрчилгээгийн буулгалт
Хэрэв 650 төгрөгийн төлбөрлөж эхлэх цэгт хүрсэн байвал мөн эрхэвш 650 төгрөгөөс дутуу паданы уг

бичиг, өвчиний данс, зардалын гэрчилгээ, шинжилгээ ба лавартурын мэдүүлэлтийн бичгийн хуулбарыг
хангах хэрэгтэй.
4)． Эмнэлэгт сууж эмнэх
A

Даатгагдагч этгээдийн паспорт ба визийн хуулбар

B

Санаандгүй гэмтэл гарсан өнгөрөлт жич гэрчилгээ (жишээлэхэд зам харилцааны гэмтэл байвал зам

тээврийн байгууллагаас гаргасан зам харилцааны гэмтэлийн хариуцлага тогтоосон бичиг баримтыг хангах
хэрэгтэй)

C

Эмнэлэгт суусан зардалын бичиг, Зардалын нарийн тэмдэглэл

D

Эмнэлгээс гарсаны тооцоо буюу эмнэлэгт сууж байх хугацааны өвчиний дансын хуулбар

E

Даатгалд орсон хүчинтэй гэрчилгээний хуулбар

2) -4)Онцгой тодорхойлолт:
（1） “Энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг утас4008105119ыг дарж дараань 1ыг дарж холбоо
барина уу”
（2）Удаа бүрын оношлогооны гэрчилгээ болон эрүүл мэндийн бүртгэлийн хуулбар зэрэг хамаа
бүхий бичиг материалыг харгана.
（3）

Эмнэн засуулсан эмнэлгийн газар нь эрхэвш БНХАУ-ын хил дэх эмнэлгийн газар байх ѐстой.

Тухайн газрын нийгмийн үндсэн эмнэлгийн даатгалын тогтоолын тайланг хасах хэвчээн дэх зйүс хийгээд
зардал.
5)．Асрагчийн зардалын өргөдөл
A

Эмнэлэгт сууж байх хугацааны эмнэлгийн газар буюу асрагчийн үйлчилгээний компаниас гаргасан

асрагчийн зардалын падан бичгийн уг эх.
B

Асрагчийн байгууллагаас гаргасан асрагчийн зардалын өргөдөл бичиг болох мөртөө даатгагдагч

этгээдийн гарын үсэг ба өргөдөл гаргасан байгууламжийн тамгыг даруулсан байх хэрэгтэй.

нэхэмжлэлын материалын захидлын хаяг:
北京市朝阳区东三环中路 55 号双子座 B 座 303 室（邮编 100022）
хаяг: Хятад улсын Төслийн нэхэмжлэлын газар

Хятадад ирэх үйл явдлын тасаг Утасны дугаар: 4008105119-1

Сүүлийн шинэтгэгдсэн даатгалын товч агуулгыг цаг
тухайд нь гадаадад суралцах даатгалын сүлжээ www.lxbx.net-д гарч үзнэүү.
Дээрх агуулгад маргаан гарвал хятад хэлний тайлбарыг
баимтална

