Gửi đến các DOANH NGHIỆP TIẾP NHẬN và các TU NGHIỆP SINH
Trường hợp Tu Nghiệp Sinh khám bệnh ở Cơ Quan Y Tế, sau khi mang [Đơn đề nghị khám bệnh cho Tu Nghiệp Sinh
AOTS] (Kèm theo thẻ y tế), [Đơn yêu cầu chi phí khám chữa bệnh cá nhân Tu nghiệp Sinh] và [Giấy chứng nhận
liên quan đến việc khám bệnh và giấy xác nhận nhân thân Tu Nghiệp Sinh] (dưới đây gọi là [Thẻ y tế]) mà Tu Nghiệp
Sinh sở hữu, rồi tiến hành khám bệnh theo yêu cầu tiếp theo đây. (Xử lý tương tự trong trường hợp sử dụng toa thuốc ngoài
bệnh viện, cũng như ở tiệm thuốc) Ngoài ra, khi đi khám bệnh, hãy đi cùng với người bên phía Doanh Nghiệp tiếp nhận.
TẠI QUẦY TIẾP TÂN CƠ QUAN Y TẾ
Hãy xuất trình [Đơn đề nghị khám bệnh cho Tu Nghiệp Sinh AOTS] và
[Giấy chứng nhận liên quan đến việc khám bệnh và giấy xác nhận nhân
thân Tu Nghiệp Sinh] (Thẻ y tế) tại quầy đăng ký.
Chú ý: Chi phí khám chữa bệnh đã yêu cầu khi bị thương do tai nạn ngẫu
nhiên, hay khi phát bệnh trong thời gian Tu Nghiệp là chi phí Y Tế trong
vòng 180 ngày tính từ ngày bị thương hoặc ngày khám bệnh lần đầu.
Sau khi điền các mục cần thiết như con dấu tên người bệnh, tình trạng bệnh,
tên Tu Nghiệp Sinh vào [Đơn yêu cầu chi phí khám chữa bệnh cá nhân
Tu nghiệp Sinh] , hãy nộp lại cho quầy đăng ký.
Vui lòng điền nội dung đã ghi vào [Thẻ Y Tế].
Hãy điền các mục cần thiết như triệu chứng và thời gian phát bệnh,v.v…
Người bệnh hãy điền tên người hướng dẫn hoặc người đi cùng.
Chỉ trong trường hợp người đi cùng đứng ra chi trả phí khám chữa bệnh
thay cho cơ quan Y Tế thì mới ghi vào cột giấy ủy nhiệm.

CÁCH THỨC CHI TRẢ PHÍ KHÁM CHỮA
BỆNH
1) Trường hợp Tu Nghiệp Sinh không trả phí khám chữa
bệnh trực tiếp cho cơ quan Y Tế
Nhờ vào lòng hảo tâm đặc biệt của cơ quan Y Tế mà Tu nghiệp Sinh sẽ không bị yêu cầu thanh toán phí khám bệnh tại quầy đăng
ký, mà phía công ty Bảo Hiểm sẽ chi trả sau khi yêu cầu AOTS gửi [Đơn yêu cầu chi phí khám chữa bệnh cá nhân Tu nghiệp Sinh]
và chi phí Y Tế. Như vậy, về cơ bản sẽ không phát sinh việc chi trả tại quầy đăng ký.

2) Trường hợp Tu Nghiệp Sinh hoặc Doanh Nghiệp tiếp nhận sẽ trả phí khám bệnh cho cơ quan Y Tế
Cũng có trường hợp Tu Nghiệp Sinh bị yêu cầu thanh toán phí khám bệnh tại quầy đăng ký. Lúc đó, hãy chi trả phí khám bệnh.
Trong trường hợp như vậy, phí khám bệnh sẽ được phía công ty Bảo Hiểm trả lại cho bên Doanh Nghiệp tiếp nhận [Đơn yêu cầu
chi phí khám chữa bệnh cá nhân Tu nghiệp Sinh] thông qua AOTS.
< Cách thức chi trả phí khám chữa bệnh >
(1) Điền vào cột giấy ủy nhiệm trên [Đơn yêu cầu chi phí khám chữa bệnh cá nhân Tu nghiệp Sinh] (Người yêu cầu được
Doanh Nghiệp tiếp nhận ủy nhiệm từ Tu Nghiệp Sinh)
(2) Ghi tên bệnh và ngày khám lần đầu vào khoảng trắng của cột người khám bệnh (Trường hợp bị thương thì ghi ngày bị
thương).
(3) Nếu là người yêu cầu của cùng đơn yêu cầu thì ghi tên Doanh Nghiệp tiếp nhận, nếu là tài khoản nơi chuyển khoản thì
ghi tài khoản của Doanh Nghiệp tiếp nhận.
(4) Đính kèm hóa đơn (bản gốc) trong cùng thư yêu cầu, rồi gửi cho AOTS.
(5) Cuối tháng tiếp theo công ty Bảo Hiểm sẽ chuyển khoản qua ngân hàng vào tài khoản chỉ định.

TRƯỜNG HỢP MUA THUỐC Ở TIỆM THUỐC
Chi phí mua thuốc ở tiệm thuốc dựa vào toa thuốc cũng xử lý tương tự, hãy xuất trình giống như trên [Giấy yêu cầu chí phí khám
bệnh cá nhân Tu Nghiệp Sinh], [Thẻ y tế] và [Đơn đè nghị khám bệnh cho Tu Nghiệp Sinh AOTS].
Phương thức chi trả cũng giống như vậy. Tuy nhiên, trường hợp Doanh Nghiệp tiếp nhận trả chi phí mua thuốc ở tiệm thuốc thì bắt
buộc phải ghi tên cơ quan Y Tế đã khám kể cả tên bệnh và ngày khám lần đầu vào khoảng trắng cột người khám của [Đơn yêu cầu chi
phí khám chữa bệnh cá nhân Tu nghiệp Sinh].
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