કેશલેસ અને રીઈમ્બસસમેન્ટ માટે આરોગ્ય દાવા પ્રક્રિયા
જૈન આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા પોલીસી

જેઆઈઓ સભ્યો નીચેની રીતો દ્વારા આઇસીઆઇસીઆઇ લોમ્બાર્સ જીઆઈસીમાંથી આરોગ્ય દાવાઓનો લાભ મેળવી શકે છે :


કેશલેસ



રીઈમ્બસસમેન્ટ
કેશલેસ પ્રક્રિયા



કેશલેસ સારવાર માટે ગ્રાહકે હોસ્સ્પટલ ર્ેસ્ક પર એસએ આઈર્ી/ જેઆઈઓ આઈર્ી / યુએચઆઈર્ી, સંબધ
ં નો પુરાવો
અને ફોટો ઓળખ પુરાવો ફરજિયાતપણે પ ૂરા પાર્વાના રહેશે.



મંજૂરીઓ નેટવકસ હોસ્સ્પટલ સાથેના કરાર અને પોલલસીના નનયમો અને શરતો મુિબ આપવામાં આવે છે .



કેશલેસ સુનવધા સમગ્ર ભારતમાં તમામ નેટવકસ હોસ્સ્પટલોમાંથી મેળવી શકાય છે . નેટવકસ હોસ્સ્પટલોની યાદી
આઇસીઆઇસીઆઇ લોમ્બાર્સ જીઆઈસીની વેબસાઇટ પરથી મેળવી શકાય છે .



કોઈપણ સહાય/સ્પષ્ટ્ટતા માટે અમારા ટોલ ફ્રી કોલ સેન્ટર @1800 2666 (24x7 ઉપલબ્ધ) પર ફોન કરો અથવા

ihealthcare@icicilombard.com ને લખો.
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કેશલેસ વિશે િારં િાર પ ૂછાતા પ્રશ્નો
1. નેટિકક હોસ્પિટલ શ ં છે ? હં નેટિકક હોસ્પિટલને કેિી રીતે ઓળખી શકં ?
તેના ગ્રાહકોને આરોગ્ય સંભાળ સારવાર પ ૂરી પાર્વા માટે આઇસીઆઇસીઆઇ લોમ્બાર્સ ન ુ ં ચોક્કસ હોસ્સ્પટલો અને
નનસિંગ હોમ સાથે િોર્ાણ છે . આ હોસ્સ્પટલ્સને નેટવકસ હોસ્સ્પટલ્સ કહેવામાં આવે છે . અમારી વેબસાઇટ પરથી અથવા
અમારા ટોલ ફ્રી કોલ સેન્ટર પાસેથી તમે તમારા શહેરમાં નેટવકસ હોસ્સ્પટલ્સની નવગતો શોધી શકો છો.
2. કેશલેસ વિનંતી એટલે શ?ં
તે નેટવકસ હોસ્સ્પટલ દ્વારા િરૂરી મંજૂરી માટે આઇસીઆઇસીઆઇ લોમ્બાર્સ ને મોકલવામાં આવેલ હોસ્સ્પટલમાં દાખલ કરવાનો
એક અંદાિ છે . કે શલેસ નવનંતી નીચેની મ ૂળભ ૂત નવગતો ધરાવતી હોવી િોઈએ:


ફોટો ઓળખ પુરાવો



પ્રસ્તાવકતાસ સાથે દદીના સંબધ
ં નો પુરાવો



હોસ્સ્પટલ ખાતે પ્રવેશની તારીખ અને રોકાણનો સમયગાળો



માંદગીની નવગતો



તપાસના અહેવાલો



પહેલેથી અસ્સ્તત્વમાં હોય તેવી તબીબી સ્સ્થનત

3. એક અવિકૃતતા િત્ર શ ં છે ?
અનધકૃ તતા પત્ર એ નેટવકસ હોસ્સ્પટલ દ્વારા મોકલવામાં આવેલ કેશલેસ નવનંનત પર પ્રક્રિયા પછી આઇસીઆઇસીઆઇ
લોમ્બાર્સ જીઆઈસી લલનમટે ર્ દ્વારા પ ૂરી પાર્વામાં મંજૂરી છે . મંજૂર થયેલ રકમ પોલલસીના નનયમો અને શરતો અને બાકી
રહેલ વીમાની રકમ મુિબ હશે.
4. હોસ્પિટલ દ્વારા વિનંતી કરાતી સમગ્ર રકમ અવિકૃત કરિામાં આિે છે ?
હોસ્સ્પટલ દ્વારા નવનંતી કરાયેલ રકમની સામે માંદગી અને તેને સંબનં ધત ખચસ પર આધાર રાખીને આઈએલજીઆઈસી
શરૂઆતમાં આંનશક રકમ મંજુર કરી શકે છે . સારવારનો ખચસ પ્રારં લભક મંજૂર કરે લ રકમ કરતાં વધી જાય તે ક્રકસ્સામાં
હોસ્સ્પટલ્સ વધારવા માટે ની નવનંતી મોકલી શકો છો. પોલીસીના નનયમો અને શરતોને આધીન રહીને તેના પર
આઇસીઆઇસીઆઇ લોમ્બાર્સ દ્વારા કાયસવાહી કરાશે.
5. જેઆઈઓ સભ્ય કે િી રીતે જાણી શકે કે કે શલેસ વિનંતી મંજૂર કરિામાં આિી છે ?
આઇસીઆઇસીઆઇ લોમ્બાર્સ કાયસવાહીના દરે ક તબક્કે જેઆઈઓ સભ્યને તેમની કેશલેસ નવનંતીની પક્રરસ્સ્થનત અંગે
માક્રહતગાર રાખશે.
કેશલેસ દાિાઓ માટે સંદેશા-વ્યિહારનો પ્રકાર:
પ્રસંગ

એસએમએસ

ઈમેઈલ

કેશલેસ નવનંતી આવી

હા

દાવાની સંખ્યાનુ ં નનમાસ ણ

હા

મંજૂર

હા

હા

પ્રશ્ન કરે લ છે

હા

હા

અસ્વીકાર

હા

હા

* મોબાઇલ નંબર અને ઈમેઈલ આઈર્ીની ઉપલબ્ધતાને આધીન.
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રીઈમ્બસકમેન્ટની પ્રક્રિયા

•

જેઆઈઓ સભ્યોએ આઇસીઆઇસીઆઇ લોમ્બાર્સ કોલ સેન્ટરને દાખલ થવાની તૈયારી નવશે જાણ કરવી િોઈએ. કટોકટીમાં
દાખલ થવાના ક્રકસ્સામાં દાખલ થયાના 24 કલાકની અંદર આઇસીઆઇસીઆઇ લોમ્બાર્સ કોલ સેન્ટરને જાણ કરવાની રહેશે.

•

રજા લેતી વખતે કૃ પા કરી સુનનનિત કરો કે તમે હોસ્સ્પટલ પાસેથી તમામ અસલ લબલ્સ, રીપોટસ સ, નપ્રસ્િીપ્શન્સ અને રજાનો
સારાંશ (ર્ીસ્ચાર્જ સમરી) મેળવી લીધા હોય.

•
•
•
•

દાવાના દસ્તાવેિો રજા આપ્યા તારીખથી 30 ક્રદવસની અંદર આઇસીઆઇસીઆઇ લોમ્બાર્સ હેલ્થ કેર ઓક્રફસ પર પહોંચવા િોઈએ.
તમામ િરૂરી દસ્તાવેિો મળ્યા તારીખથી 14 ક્રદવસની અંદર દાવાનો ફેંસલો કરવામાં આવશે.
કોઈપણ સહાય/સ્પષ્ટ્ટતા માટે અમારા ટોલ ફ્રી કોલ સેન્ટર @1800 2666 (24x7 ઉપલબ્ધ) પર ફોન કરો.
દાવાઓની ઝર્પી અને સમયસર પતાવટ માટે કૃપા કરી નીચેના દસ્તાવેિો આપો.
1. યોગ્ય રીતે ભરવામાં આવેલ ુ અને હસ્તાક્ષર કરે લ અસલ દાવા ફોમસ
2. એસએ આઈર્ી/ જેઆઈઓ આઈર્ી / યુએચઆઈર્ી
3. વીમેદાર સાથે સંબધ
ં નો પુરાવો
4. અસલ રજાનો સારાંશ (ર્ીસ્ચાર્જ સમરી)
5. નવગતવાર વસ્તુ મુિબનુ ં અસલ લબલ
6. ચ ૂકવણીની અસલ રસીદ
7. તપાસના અસલ રીપોટસ સ
8. દવાના અને ફામસસીના અસલ લબલ્સ
9. અસલ સહાયક નપ્રસ્ક્સ્િપ્શનો
10. અસલ ઇમ્પ્લાન્ટ ઇન્વોઇસ
11. તમારા દાવાની ઈએફટી પતાવટ માટે યોગ્ય રીતે ભરવામાં આવેલ અને સહી કરે લ દાવા ફોમસનો ભાગ-C ની
સાથે રદ કરે લ ચેક, કોપી/ સ્વયં પ્રમાલણત ઓળખનો પુરાવો જેમ કે પ્રસ્તાવકતાસ ના અથવા પ્રાથનમક સભ્યના
પાન કાર્સ વગેરેની કોપી.

દાિા ફોમક અમારી િેબસાઇટ િરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે : https://www.icicilombard.com/Content/ilom-en/Downloads/Health/Claim_Form_iHealthcare.pdf
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િારં િાર પ ૂછાતા પ્રશ્નો:
1. મારા દાિાના દપતાિેજો મારે ક્ાં મોકલિાના રહેશે?


નીચે દશાસ વેલ સરનામે તમે દાવાના દસ્તાવેિો મોકલી શકો છો.
આઇસીઆઇસીઆઇ લોમ્બાર્સ જીઆઈસી લલનમટે ર્,
આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક ટાવસસ, 12 મો માળ,
ફાયનાસ્ન્સયલ ક્રર્સ્રીક, નાનકરામગુર્ા,
ગોચીબોવલી, હૈદરાબાદ, તેલગ
ં ાણા - 500032



િો આપવામાં આવેલ દસ્તાવેિો દાવાની સ્વીકાયસતા નક્કી કરવા માટે પ ૂરતા ના હોય તો આઈએલજીઆઈસી દાવેદાર
પાસેથી વધારાના દસ્તાવેિો માંગી શકે .

2. આઈએલજીઆઈસી મારા દાિાના દપતાિેજો સાથે શ ં કરે છે .


અમારી નનષ્ટ્ણાત ટીમ અને ર્ોકટરો દ્વારા તમારા દાવાની આકારણી કરવામાં આવે છે . જેઓ દસ્તાવેિો અને લબલ્સની
ચકાસણી કરે છે .



િો તમામ િરૂક્રરયાતો પ ૂણસ થાય અને દાવો સ્વીકાયસ હોય તો દાવો મંજુર કરવામાં આવશે અને ચ ૂકવણીની કાયસવાહી
કરવામાં આવશે.



િો દાવો સ્વીકારવામાં ન આવ્યો હોય તો તમને ઈ-મેઈલ/કુ ક્રરયરથી અસ્વીકાર પત્ર મોકલવામાં આવશે.



દાવા પર કાયસવાહી કરવા માટે અમારી ટીમને વધારાના દસ્તાવેિોની િરૂર પર્ે તો તમને

પ ૂછપરછ પત્ર

ઈમેઈલ/કુ ક્રરયર દ્વારા મોકલવામાં આવશે.
રીઈમ્બસકમેન્ટ દાિાઓ માટે સંદેશા-વ્યિહારનો પ્રકાર:
પ્રસંગ

એસએમએસ

ઈમેઈલ

આવક નનમાસ ણ

હા

દાવાની સંખ્યાનુ ં નનમાસ ણ

હા

મંજૂર

હા

હા

પ્રશ્ન કરે લ છે

હા

હા

અસ્વીકાર

હા

હા

ચ ૂકવણી

હા

હા

ચેક રવાનગી

હા

હા

* મોબાઇલ નંબર અને ઈમેઈલ આઈર્ીની ઉપલબ્ધતાને આધીન.
દાવા સંબનં ધત કોઇપણ પ ૂછપરછ, હોસ્સ્પટલની માક્રહતી, ફક્રરયાદ, પ્રનતક્રિયા માટે કૃ પા કરી નીચે મુિબ અમારો સંપકસ કરો:
કોલ સેન્ટર નંબર

1800 2666

ઈમેઈલ

ihealthcare@icicilombard.com
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