
          

                        Mediassist TPA PVT.Ltd Checklist   

  पर्वेश पर्क्रि�्रया  (Admission Procedure )  

             जर तुम्ही नेटव�� नसलेले हॉक्रि�पटल क्रिनवडले तर तुम्हाला अॅ�डक्रि�शनसाठी थेट हॉक्रि�पटलशी संप�� साधावा
लागेल.

 

  क्रिड�चाज� पर्क्रि�्रया  (Discharge Procedure )  

    नेटव�� नसलेल्या रुग्णालयाच्या बाबतीत,        तुम्हाला क्रिबले साफ �रणे आक्रिण क्रिव�ा �ंपनी�डून पर्क्रितपतूी �साठी
     टीपीए�डे दावा सादर �रणे आवश्य� असेल.        �ृपया आपला दावा सादर �रण्यासाठी सव� आवश्य�
   �ागदपतरे् जसे �ी -  क्रिड�चाज� सारांश,        तपास अहवाल इत्यादी गोळा �रा याची खातर्ी �रा.

    हॉक्रि�पटलायझेशन क्ले�ची सचूना आक्रिण सबक्रि�शन

   तुम्ही हॉक्रि�पटलायझेशनच्या 48   तासांच्या आत        इक्रि8ट�ेशन आक्रिण हॉक्रि�पटल�धनू क्रिदनां� च्या 30
         क्रिदवसांच्या आत क्रिरइबस��ें ट �ागदपतरे् सादर �ेल्याचा दावा �रणे आवश्य� आहे

रुग्ण ऍडक्रि�ट झाल्यानंतर खालील नंबर वर इक्रि8ट�ेशन देणे 

Call center: 044-68172727



Claims Document List               क्रिरइबस��ें ट �रण्यासाठी लागणारी �ागदपतरे् पुढीलपर्�ाणे     

Completed Claim form A And B with Signature �वाक्षरीसह पणू� �ेलेला  Part A व  Part B    फॉ��

Hospital bills in original (with bill no; signed and 
stamped by the hospital) with all charges 
itemized and the original receipts 

रुग्णालयाची �ळू क्रिबल (क्रिबल �्र; व रुग्णालयाद्वारे 
सही �ेलेले आक्रिण क्रिशक्�े घेतलेल्या पाक्रिहजेत )सव� 
क्रिबल्स आक्रिण त्यांची �ळू पावती

Discharge Summary/Death Summary  (Original ) क्रिड�चाज� स�री (�ळू पर्त ) / डेथ स�री यांची �ळू 
पर्त अक्रिनवाय� आहे

Attending doctors’ bills and receipts and 
certificate regarding diagnosis (if separate from 
hospital bill)

डॉक्टरांची क्रिबले, पावती आक्रिण क्रिनदानासंबंधी 
पर्�ाणपतरे् हजर असणे    हे सादर �रणे  
(रुग्णालयाच्या क्रिबलापेक्षा वेगळे असल्यास)

Original reports or attested copies of Bills and 
Receipts for Medicines, Investigations along with 
Doctors prescription in Original and Laboratory 

�ळू क्रिरपोट्�स  क्रि�ंवा ल�बर्ॉटरी व  डॉक्टरांच्या 
क्रिपर्क्रि��्रप्शनसह क्रिबले व औषधांच्या पावती, 
तपासणी व त्यांची साक्षांक्रि�त पर्ती

Provide Break up details including Pharmacy 
items, Materials, Investigations even though it is 
there in the main bill

हॉक्रि�पटलच्या �ुख्य क्रिबलात असले तरीही फा��सी 
क्रिपर्क्रि��्रप्शनसह क्रिबले, साक्रिहत्य, अ8वेषण यासह 
बरे्� अप क्रिबल सादर �रावीत

Follow-up advice or letter for line of treatment 
after discharge from hospital, from Doctor

   डॉक्टरां�डून हॉक्रि�पटल�धनू क्रिड�चाज� क्रि�ळाल्यानंतर
    उपचारासाठी पाठपुरावा सल्ला क्रि�ंवा पतर्.

Hospital Registration Certificate Or In case the 
hospital is not registered, please get a letter on 
the Hospital letterhead mentioning the number 
of beds and availability of doctors and nurses 
round the clock.

    हॉक्रि�पटल नोंदणी पर्�ाणपतर् क्रि�ंवा जर रुग्णालय 
नोंदणी�ृत नसेल तर �ृपया रुग्णालयाच्या 
लेटरहेडवर बेडची संख्या आक्रिण डॉक्टर व 
पक्रिरचार�ांची चोवीस तासांची नोंद असलेले पतर् 
क्रि�ळवा.

In  non- network hospital, you may have to get 
the hospital and doctor’s registration number in 
Hospital letterhead and get the same signed and 
stamped by the hospital, if required.

नेटव��  नसलेल्या हॉक्रि�पटल , आपल्याला 
हॉक्रि�पटलच्या लेटरहेड�ध्ये रुग्णालय आक्रिण 
डॉक्टरांचा नोंदणी �्र�ां� घ्यावा लागेल आक्रिण 
आवश्य� असल्यास आवश्य�तेनुसार तेच �वाक्षरी 
�रून क्रिशक्�ा �ारून घ्यावे लागेल.

 पर्ी -ऑथ फॉ��सह �� शलेससाठी TPA �ाउंटरवर क्रि�ंवा पर्क्रितपतूी � दावा सादर �रताना पुरावा म्हणनू
प�न �ाड�, / आधार �ाड� आक्रिण ���चारी ओळखपतर् व �� 8सल चे� त्यावर ���चाऱ्याचे क्रिपरं्टीगं 
नाव असणे अक्रिनवाय� आहे 

 क्रिरइबस��ें ट साठी �ळू �ागदपतरे् पाठवण्यासाठी पत्ता पुढीलपर्�ाणे :-

�ेडी अक्रिस�ट इंक्रिडया टीपीए पर्ायव्हेट क्रिलक्रि�टेड
101, �ाक्रिण�चंद आय�ॉन, सी  क्रिवंग ढोले पाटील
रोड, पुणे 41100



 क्रिरइबस��ें ट साठी     सॉफ्ट �ॉपी फाईल खालील ई  -    �ेल वर पाठवणे     

msebmediclaim@mediassist.in

 Part A   फॉ��     भरण्यासाठी     खालील     डे�ो     क्रिदलेला     आहे     त्यानुसार     Part A   व      

योग्य     �ाक्रिहती     तसेच     त्या�ध्ये     सव�पर्�ारचे     अच�ू     क्रिबल     सादर      �रावे     .  

 तसेच     Part B   हा     फॉ��     हॉक्रि�पटल     ने     भरावे     व     त्यावर     हॉक्रि�पटलचा     �ट� म्प     तसेच     
सही     घेणे  .  


