file_0.jpg

INSIG JETE SH.A. RR. LABINOTI NR 77 TIRANE

KËRKESË PËR RIMBURSIM


TË DHËNAT E TË SIGURUARIT 

__________________________________
_______________________________
Emri, Atësia, Mbiemri

Nr.Kartes se Sigurimit
_________________________________________
_______________________________________
Adresa elektronike

Numri i telefonit dhe/ose celularit
Kërkesa e parë për këtë kontratë ?
po
jo

Seksioni 1.	Lloji i shpenzimit për të cilin kërkoni rimbursim:

	kontroll mjekësor pa shtrim ne spital vizita mjeksore 
	medikamenete 


	analiza mjeksore kontrolle diagnostikuese 
	te tjera specifiko ______________________ 


Ju lutemi, bashkangjitini kësaj kerkese : 1) një kopje e kartës së sigurimit shendetësor 2) një kopje të pasaportës ose te kartes se identitetit të siguruarit, 3) të gjitha faturat tatimore mjekësore origjinale te leshuar nga Institucioni Mjeksor dhe kasen fiskale, 4) një fotokopje të të gjitha dokumenteve të tjera mbështetëse qe kane lidhje me rastin mjekesor (psh përgjigjet e ekzaminimeve, rekomandimet e mjekut etj.)

Rrethanat e semundjes/kontrollit apo nevoja që ju shtyu të kërkonit kujdes mjekësor:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Seksioni 2

Nr	Fatura	Vlera/Monedha	Data	Qendra Mjeksore

1.

2.

3.

4.

Totali


Të dhëna për transfertë bankare:____________________________________ ___________________________
Emri i Bankës, kodi Swift	Nr. i Llogarisë Bankare

Deklaroj se të gjitha të dhënat që kam paraqitur më më sipër janë të vërteta. Autorizoj çdo mjek, qendër mjeksore, farmaci, sigurues, punëdhënës që t’i dorëzojë INSIG JETE sh.a. çdo të dhënë që do t’i nevojitet për të vlerësuar këtë kërkesë, me kusht qe cdo deklarim dhe informacion ne lidhje me deklaruesin, do te perdoret nga INSIG JETE sh.a. ne perputhje dhe ne respekt te plote te legjislacionit, bazes ligjore dhe nenligjore, e udhezimeve perkatese te mbrojtjes se te dhenave personale. Fotokopja e këtij autorizimi do të pranohet si e vlefshme po aq sa edhe dokumenti origjinal.

_____________
_____/_____/__________
________________________
Nënshkrimi i te Siguruarit
Datë
Data e marrjes nga Siguruesi

Formulari i plotësuar se bashku me dokumentat mbeshtetes do të dërgohet me poste ose dorazi në adresën: INSIG JETE sh.a. Rruga Labinoti Nr 77 Tirane.

