»راهنماي استفاده از اينترنت بيمه مشتريان بيمه ملت -خسارت بيمه درمان تكميلي«
بيمه ملت ضمن آرزوي تندرستي براي كليه بيمهشدگان محترم جهت افزايش رضايتمندي بيمهشدگان اقدام به ايجاد بخش جديدي در
اينترنت بيمه جهت اطﻼعرساني سريع و آسان از وضعيت سوابق بيمه درمان تكميلي بيمهشدگان تحت پوشش خود نموده است لذا جهت
استفاده از امكان فوق مراحل راهنماي تهيه شده در اختيارتان قرار ميگيرد:
 .١وارد صفحه اصلي بيمه ملت شويد(http://www.melat.ir/) .
 .٢گزينه اينترنت بيمه را انتخاب نماييد.

 .٣در محل نام كاربر و رمز عبور كد ملي خود را وارد نماييد) .براي امنيت بيشتر مي توانيد از گزينه "تغيير رمز" استفاده نماييد(.

 .٣,١در صورت نداشتن نام كاربري مي توانيد از گزينه "ثبت نام" استفاده نموده و با وارد نمودن اطﻼعات خود امكان
استفاده از اينترنت بيمه ملت را براي خود فراهم نماييد.

 .٣,٢در صورت فراموشي رمز عبور مي توانيد از گزينه "رمز عبور را فراموش كرده ام" استفاده نماييد.

 .٤بعد از ورود در صفحه باز شده ميتوانيد ليست محصوﻻت بيمه اي خود را مﻼحظه فرماييد.

 .٥در صورتيكه محصول بيمه درمان تكميلي را داشته باشيد .رديفي با عنوان درمان گروهي مشاهده خواهيد نمود.

 .٦با فشردن دكمه "بيشتر" در قسمت درمان گروهي ابتدا اطﻼعات بيمه شده اصلي و سپس افراد تحت تكفل را مشاهده مينماييد با
انتخاب گزينه هاي "جزئيات" در سمت چپ  ،اطﻼعات تكميلي زير را مشاهده خواهيد نمود:

 .٦,١اعتبار بيمهنامه شامل :تعهدات درماني ،اعتبار اوليه )سقف تعهدات( ،فرانشيز )سهم بيمهشده از مبلغ خسارت( ،رقم خسارتهاي
دريافتي و مانده اعتبار تعهدات درماني

 .٦,٢معرفينامهها :جزئيات معرفينامههاي دريافتي

 .٦,٣خسارات :جزئيات كامل خسارتهاي دريافتي را به تفكيك تاريخ وقوع خسارت ،تاريخ ثبت خسارت ،شماره پرونده خسارت،
نوع هزينه ،خسارت وارده ،فرانشيز و خسارت قابل پرداخت

 .٦,٤حوالهها :نوع حواله ،تاريخ ثبت ،شماره حواله ،مبلغ حواله ،وضيعت حواله و تاريخ پرداخت

 .٧در نهايت با انتخاب گزينه چاپ ميتوانيد از صفحه سوابق درماني پرينت تهيه فرمائيد.

 .٨در صورت بروز مشكل در هر يك از مراحل فوق لطفا با مركز تماس بيمه ملت مشكل خود را مطرح نماييد.

