صدور دفترچه بیمه نوزاد

سازمان بیمه خدمات درمانی ن .م در راستای تکریم بیمهشدگان محترم و ارائه خدمات خرسندساز ،امکان صدور دفترچه نوزادی را
قبل از ارسال اطالعات از سوی بیمهگذاران وکسر سرانه بیمه ،حتی قبل از تولد نوزاد و با اعتبار  6ماهه فراهم نموده است.

درصورتي كه پدر و مادر نوزاد بيمه شده سازمان باشند ،پوشش بيمهای نوزاد نيز الزامي است.
شرایط و مدارك صدور دفترچه مخصوص نوزادان زیر 6ماه به شرح زیر میباشد:
 -1براي صدور دفترچه قبل از تولد نوزاد  :ارائه گواهي سونوگرافي يا تاُييد پزشك معالج مبني بر تاييد ماه آخر بارداری مادر نوزاد +
اصل دفترچه بيمه پدر و مادر نوزاد
 -2براي صدور دفترچه نوزادي بعد از تولد  :اصل دفترچه بيمه پدر و مادر نوزاد  +تصوير شناسنامه يا گواهي والدت نوزاد
 -3تكميل فرم تعهد نامه مربوط به برقراری بيمه نوزاد

شرایط الزم جهت درج مهر نوزاد :
درموارد زير به علت عدم امكان صدور دفترچه نوزادي  ،براي نوزادان زير  6ماه سرپرست مرد بجاي صدور دفترچه
نوزادي فقط در دفترچه والدين مهر نوزاد درج ميشود :



اگر پدر و مادر نوزاد هر دو نظامي باشند ،در اين صورت مهر نوزاد در دفترچه پدر نوزاد درج مي شود.



اگر پدر نوزاد نظامي باشد اما همسر وی (مادر نوزاد) به علت پوشش نزد ساير سازمانهای بيمهگر ،بيمه شده سازمان
نباشد در اين صورت مهر نوزاد در دفترچه پدر نوزاد درج ميشود.



نوزادان بين  4-6ماه سرپرست مرد كه به علت تاخير در مراجعه سرپرست به سازمان برای ايشان دفترچه نوزادی
صادر نشده باشد در اين صورت مهر نوزاد بر روی دفترچه مادر نوزاد درج مي شود.



برای نوزادان كاركنان وظيفهای كه در  4ماه آخر خدمت قراردارند صرفا مهر نوزاد در دفترچه همسر وظيفه درج
ميگردد.



نكته  :جهت درج مهر نوزاد با شرايط ذكر شده سرپرست ميبايست به يكي از ادارات كل سازمان بيمه خدمات
درماني ن  .م مراجعه نمايد.
سرپرست برای برقراری بیمه نوزاد می بایست به شرح زیر اقدام نماید:
برقراری:

 -1مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک ساتا و تکمیل فرم برقراری بیمه
 -2پیگیری كسر سرانه بیمه از كارگزینی محل خدمت(برای شاغلین) و برای بازنشستگان از طریق مراجعه به دفاتر
خدمات الکترونیک ساتا
نکته مهم:
سرپرست حداكثر تا  6ماهگي نوزاد فر صت دارد تا نسبت به برقراری فايل و ارسال حق بيمه نوزاد خود اقدام نموده در
غير اينصورت دفاتر درماني تمامي اعضای خانواده تعليق خواهند شد و سرپرست ملزم به پرداخت جرائم مقرر خواهد شد.
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