कॅशलेस आणि प्रतिपि
ू ीसाठी स्वास््याच्या दावयाांची प्रक्रिया
जैन आांिरराष्ट्रीय सांस्था पॉललसी

जेआयओ सदस्य आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जीआयसीकर्ून खालील मार्ाांद्वारे स्वास््य दावयाांचे लाभ ममळवू शकतात:


कॅशलेस



प्रततपूती

कॅशलेस प्रक्रिया



ग्राहकाांनी कॅशलेस उपचारासाठी हॉस्स्पटल र्ेस्कवर एसए आयर्ी / जेआयओ आयर्ी / यए
ू चआयर्ी, नातेसांबांधाचा

पुरावा आणि फोटो ओळखीचा पुरावा दे िे अतनवायड आहे .


नेटवकड हॉस्स्पटलसह असलेल्या पॉमलसी आणि कराराच्या अटी आणि शतींच्या अनुसार मांजुऱ्या ददल्या जातात.



कॅशलेस सुववधा भारतातील सवड नेटवकड हॉस्स्पटल्समधून प्राप्त केल्या जाऊ शकतात. नेटवकड हॉस्स्पटल्सची यादी

आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जीआयसी वेबसाईटवरून उपलब्ध केली जाऊ शकते.


कोित्याही मदतीसाठी/मादहतीसाठी, कृपया आमच्या टोल मुक्त कॉल सेंटरला 1800 2666 (24X7 उपलब्ध) वर कॉल
करा ककां वा ihealthcare@icicilombard.com सह सांपकड साधा.
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कॅशलेसववषयी नेहमी ववचारले जािारे प्रश्न
1. नेटवकक हॉस्स्पटल काय आहे ? एखाद्या नेटवकक हॉस्स्पटलला मी कसे ओळखावे?
आयसीआयसीआय लोम्बार्डने त्याच्या ग्राहकाांना स्वास््य-तनर्ेच्या सुववधा पुरववण्यासाठी ववमशष्ट हॉस्स्पटल्स आणि
नमसांर् होम्सशी करार केला आहे . या हॉस्स्पटल्सना नेटवकड हॉस्स्पटल्स असे म्हितात. तुम्हाला तुमच्या शहरातील

अशा नेटवकड हॉस्स्पटल्सचे तपशील आमच्या वेबसाईटमधून ककां वा आमच्या टोल-मुक्त कॉल सेन्टरमधून ममळू
शकतील.

2. कॅशलेस ववनांिी काय आहे ?
हॉस्स्पटलमधील भतीनांतर होिाऱ्या सांभावय खचाडचा हा एक अांदाज असतो, जो त्या नेटवकड हॉस्स्पटलने आयसीआयसीआय
लोम्बार्डला मांजुरीसाठी पाठववलेला असतो. या कॅशलेस ववनांतीमध्ये खालील तपशील असावेत:



फोटो ओळखपत्राचा पुरावा

रुग्िाचा प्रस्तावकाशी असलेल्या नातेसांबांधाचा पुरावा



प्रवेशाची तारीख आणि हॉस्स्पटलमध्ये रादहलेला कालावधी



ववकाराांचे तपशील



तपासिीचे अहवाल



अर्ोदर असलेली वैद्यकीय स्स्िती

3. अनम
ु ति पत्र काय असिे?
अनुमतत पत्र हे नेटवकड हॉस्स्पटलद्वारा पाठववलेल्या कॅशलेस ववनांतीवर मांत्रिा झाल्यानांतर आयसीआयसीआय लोम्बार्ड
जीआयसी मलममटे र्द्वारा ददली र्ेलेली मांजरु ी असते. मांजरू रक्कम ही पॉमलसीच्या अटी आणि शती आणि उवडररत ववमा
उतरववलेल्या रकमेच्या अनुसार असते.

4. हॉस्स्पटलद्वारा ववनांिी केलेल्या सांपि
ू क रकमेला अनम
ु ति ददली जािे काय?
आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जीआयसी मलममटे र् आरां भी त्या हॉस्स्पटलकर्ून पाठववल्या र्ेलेल्या ववनांती रकमेच्या समोर
आणि त्या ववकाराच्या अनुसार एक आांमशक रक्कम मांजूर करू शकते. जर उपचाराचा खचड अर्ोदर मांजूर केलेल्या
रकमेपेक्षा जास्त होत असेल, तर हॉस्स्पटल रकमेच्या वाढीसाठी ववनांती पाठवू शकते. त्या पॉमलसीतील अटी आणि
शतींच्या अधीन राहून आयसीआयसीआय लोम्बार्डद्वारा त्या ववनांतीवर ववचार होऊ शकतो.
5. कॅशलेस ववनांिीस मांजरु ी लमळाल्याचे एका जेआयओ सदस्याला कसे कळे ल?
आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जेआयओ सदस्याला त्याच्या कॅशलेस ववनांतीवरील प्रकियेच्या प्रत्येक टप्प्याववषयी कळवीत
राहील.

कॅशलेस दावयाांसाठी सांपकाकचा मार्क:
प्रसांर्

एसएमएस

ईमेल

कॅशलेस ववनांिी नोंदवून घेिे

होय

दावयाचा नांबर तनमाकि करिे

होय

मांजरु ी

होय

होय

चौकशी केली

होय

होय

नकार ददला

होय

होय

* मोबाईल नांबर आणि ईमेल आयर्ीच्या उपलब्धतेच्या अधीन.

-2-

प्रतिपि
ू ी प्रक्रिया

•
•
•

जेआयओ सदस्याने आयसीआयसीआय लोम्बार्ड कॉल सेंटरला नजीकच्या प्रवेशाववषयी कळवावे. आपत्कालीन प्रवेशाच्या
प्रकरिी प्रवेश घेतल्याच्या 24 तासाांमध्ये आयसीआयसीआय लोम्बार्ड कॉल सेंटरला सूचचत करावे.

डर्स्चाजड घेताना सवड मूळ बबले, ररपोर्टडस, वप्रस्स्िप्शन्स आणि हॉस्स्पटलकर्ून ममळालेली डर्स्चाजड समरी घेण्याची खात्री करा.

दावयाची कार्दपत्रे आयसीआयसीआय लोम्बार्ड हे ल्ि केअर कायाडलयाकर्े डर्स्चाजड घेतल्याच्या 30 ददवसाांच्या आत
पोहोचली पादहजेत.

•
•
•

सवड कार्दपत्रे पोचल्याच्या तारखेपासून 14 ददवसाांच्या आत दावयाांवर तनिडय घेतला जाईल.

कोित्याही मदतीसाठी/मादहतीसाठी, आमच्या टोल मुक्त कॉल सेंटरला 1800 2666 वर कॉल करा (24X7 उपलब्ध)
दावयाांच्या जलद आणि वक्तशीर तनपटाऱ्याांसाठी कृपया खालील कार्दपत्रे सादर करा.
1. योग्य रीतीने भरलेला आणि स्वाक्षरी केलेला दावयाचा मूळ अजड
2. एसए आयर्ी / जेआयओ आयर्ी / यए
ू चआयर्ी
3. ववमादारासह असलेल्या नातेसब
ां ांधाचा पुरावा
4. मूळ डर्स्चाजड समरी

5. मूळ तपशीलवार वस्तूांनुसार बबल
6. रोख दे िीांच्या मूळ पावत्या
7. मळ
ू तपासाचे ररपोर्टडस

8. औषध आणि फामडसीची मूळ बबले
9. मूळ सपोदटां र् वप्रस्स्िप्शन्स
10. मूळ इम्प्लाांट इन्वहॉइस

11. तुमच्या दावयाच्या ईएफटी दावयासाठी, प्रस्तावकाच्या ककां वा प्रािममक सदस्याच्या रद्द केलेल्या धनादे शाच्या

प्रततसह/पान कार्ड इ. सारख्या स्वयं-साक्षाांककत ओळखीच्या परु ावयासह पि
ू ड भरलेला आणि स्वाक्षरी केलेला पाटड सी हा दावयाचा अजड

दावयाचा अजक आमच्या खालील वेबसाईटवरून डाऊनलोड केला जाऊ शकिो:https://www.icicilombard.com/Content/ilom-en/Downloads/Health/Claim_Form_iHealthcare.pdf
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नेहमी ववचारले जािारे प्रश्न:
1. मी माझ्या दावयाच्या कार्दपत्राांना कुठे पाठवावे?


तम्
ु ही दावयाची कार्दपत्रे खाली उल्लेणखत पत्त्यावर पाठवन
ू द्यावीत
आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जीआयसी मलममटे र्,
आयसीआयसीआय बँक टॉवर, 12 वा मजला,
फायनास्न्शयल डर्स्रीक्ट, नानिम र्ुर्ा,
र्ोचीबोवली, है दराबाद, तेलांर्िा - 500032



त्या दावयाच्या प्रवेशाच्या ग्राह्यतेसाठी सादर केलेली कार्दपत्रे परु े शी नसल्यास आयएलजीआयसी दावेदाराकर्े
अततररक्त कार्दपत्रे मार्ू शकते.

2. माझ्या दावयाच्या कार्दपत्राांसह आयएलजीआयसी काय करिे?


तुमच्या दावयाचे आमच्या तज्ञ टीम आणि र्ॉक्टराांकर्ून मुल्याांकन होते; ते कार्दपत्रे आणि बबलाांची पर्ताळिी करतात.



जर सवड बाबीांची पूतत
ड ा झाली असेल आणि दावा स्स्वकारिीय असेल, तर दावयाला मांजुरी ददली जाते आणि पैसे
दे ण्याची प्रकिया सरु
ु होते.



जर दावा स्वीकारण्याजोर्ा नसेल, तर तुमच्या ईमेलवर/कुररयरद्वारा एक अस्वीकार पत्र पाठववले जाते.



जर दावयाच्या प्रकियेसाठी आमच्या टीमला अततररक्त कार्दपत्राांची र्रज असेल, तर तम
ु च्या ईमेलवर/कुररयरद्वारा
एक चौकशी पत्र पाठववले जाते.

प्रतिपूिी दावयाांसाठी सांपकाकचा मार्क:
प्रसांर्

एसएमएस

ईमेल

कॅशलेस ववनांिी नोंदवून घेिे

होय

दावयाचा नांबर तनमाकि न करिे

होय

मांजुरी ददली

होय

होय

चौकशी केली

होय

होय

नकार

होय

होय

पैसे दे िे

होय

होय

धनादे श पाठववला

होय

होय

* मोबाईल नांबर आणि ईमेल आयडीच्या उपलब्धिेच्या अधीन.

दावयाशी सांबांचधत कोित्याही चौकशीसाठी, हॉस्स्पटलच्या मादहतीसाठी, तिारीसाठी, प्रततकियेसाठी कृपया आमच्याशी खालील र्ोष्टीांवर सांपकड
साधा:
कॉल सेंटर नांबर

1800 2666

ईमेल

ihealthcare@icicilombard.com
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