دليل االستخدام
للبوابه التفاعليه
الخاصة بكم

إدارة وثيقة التأمين الصحي الخاصة بكم

البوابة التفاعلية

عمالئنا األفاضل

تأتــي راحــة بالكــم فــي مقدمــة أهدافنــا فــي ميدغلــف ،لــذا ســتحصل علــى أكثــر
مــن مجــرد حمايــة قويــة مــن منتجاتنــا الشــاملة فــي التأميــن ،بــل أيضــً علــى أفضــل
خدمــة ممكنــة.
يمكنك التمتع بالعديد من الخدمات المميزة عن طريق موقعنا الرسمي
www.medgulf.com.sa
ســوف نضمــن لــك االســتجابة الســريعة والتواصــل القريــب والمســتمر والمرونــة فــي
التعامــل والحلــول العمليــة و التغطيــة الجغرافيــة الواســعة و الدعــم علــى مــدار
الســاعة.
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إدارة وثائق التأمين على شبكة االنترنت

تمكنــك البوابــة التفاعليــة مــن الدخــول مباشــرة علــى الموقــع التفاعلــي
للقيــام باألنشــطة المختلفــة بأقــل وقــت وجهــد كمــا ســيكون بإمكانكــم اآلن
اإلطــاع علــى تفاصيــل الوثائــق الخاصــة بكــم واإلســتفادة مــن الخدمــات التاليــة:

.
 .طباعة الفواتير و كشف الحساب واإلطالع على تفاصيل العمليات.
 .طباعة الفواتير.
 .إضافة وحذف وتعديل عضوية أي من منسوبيكم.
 .إضافة مجموعة من االعضاء بوقت واحد
 .تحميل النماذج (اإلضافة ,الحذف .التعديل ,االفصاح الطبي ,والمطالبة النقدية).
 .طباعة شهادة التأمين الطبي للفرد وللعائلة.
 .تقديم مطالبة نقدية.
اإلطالع على تفاصيل التغطيات
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إدارة وثيقة التأمين الصحي الخاصة بكم

مرحبا بكم في شبكة ميدغلف التفاعلية
شــبكتنا التفاعليــة ســوف تتيــح لكــم إدارة أنشــطتكم المتصلــة بوثيقتكــم
التأمينيــة وعــرض تفاصيــل الوثيقــة الخاصــة بكــم مــن خــال الموقــع .
لمتابعة إنشطة الوثائق الخاصة بكم ,الرجاء استخدام الرابط التالي:

https://onlineservices.medgulf.com/medgulfweb/Login/SignIn.aspx

.

لتتمكــن مــن الدخــول الــى الموقــع الرجــاء ادخــال اســم المســتخدم وكلمــة المــرور
لصفحــة تســجل الدخــول
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.

.

.

بعــد أن تتمكــن مــن الدخــول بنجــاح ســتظهر أمامــك نافــذة البيانــات الرئيســية
التــي تتضمــن اســم الشــركة وقائمــة بالوثائــق الســارية GRH( .لمجموعــات التأميــن
الصحــي و GRLلمجموعــات تأميــن الحيــاة).

لتغييــر البيانــات الخاصــة بــك (.الهاتــف والبريــد اإللكترونــي واللغــة) اضغــط علــى
أيقونــة تغييــر المعلومــات الشــخصية

لضمــان عــدم فقــدان كلمــة المــرور الخاصــة بــك فــي المســتقبل يفضــل أن
تضــع لنفســك ســؤا الً وإجابــة خاصــة بــك لتتمكــن مــن الدخــول فــي حــال نســيت
كلمــة المــرور.

5

إدارة وثيقة التأمين الصحي الخاصة بكم

.

لتغييــر كلمــة المــرور ...انقــر النافــذة تغييــر كلمــة المــرور قــم بإدخــال كلمــة
المــرور الجديــدة ومــن ثــم قــم بإعــادة إدخالهــا مــرة أخــرى لتأكيــد ذلــك.

اختيار الوثيقة:

.
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بعــد الدخــول إلــى الصفحــة الرئيســية ســتكون معلومــات المؤمــن و الوثائــق
الســارية واضحــة أمامــك .مــن القائمــة يمكنــك تحديــد نــوع الوثائــق التــي تــود
االطــاع عليهــا جميعــً أو برقــم محــدد للوثيقــة.

.

.

مــن القائمــة ابحــث عــن الشــخص المؤمــن المــراد االســتعالم عنــه أو إضافــة
الخدمــات لــه وذلــك عــن طريــق:
الرقــم الوظيفــي.
رقــم الشــهادة.
رقــم التأميــن.
رقــم الهويــة.

.
.
.
.

بعــد إدخــال إحــدى البيانــات أعــاه ســتظهر لــك تفاصيــل الشــخص المؤمــن
(رقــم التأميــن ،رقــم المعــال ،العالقــة ،الجنــس ،الرقــم الوظيفــي ،رقــم الهويــة،
الفئــة ورقــم الشــهادة وحالــة المؤمــن فــي مجلــس الضمــان الصحــي).
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إدارة وثيقة التأمين الصحي الخاصة بكم

.

اســتخدم القائمــة المنســدله لعــرض التفاصيــل (التغطيــات ,شــبكة المنافــع ) او
لطلــب شــهادة تأميــن صحــي أو بطاقــة بديلــه أو لرفــع مطالبــة نقديــة.

تفاصيل التغطية:

.
.

معلومات كاملة عن الشخص المؤمن.
بإمكان العميل معرفة حالة المؤمن في مجلس الضمان الصحي.

التغطيات

.
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هــي التغطيــات المتاحــة للشــخص المؤمن عليه.

شبكة المرافق الطبية:

.
.

يمكــن اإلطــاع علــى المرافــق الطبيــة عــن طريــق البحــث باســم المنطقــة أو البحــث
عــن اســم مرفــق بالتحديــد.
يمكنــك البحــث عــن المرافــق الطبيــة التــي تقــع ضمــن منطقتــك .انقــر علــى زر
المنطقــة قــم باختيــار المنطقــة التــي تــود البحــث فيهــا ثــم انقــر علــى بحــث لتظهــر
نتيجــة البحــث.

المطالبات:

.

بإمكانــك متابعــة المطالبــات الخاصــة بكــم وكذلــك الموافقــات الطبيــة وذلــك عــن
طريــق رقــم المطالبــة أو تاريــخ المطالبــة.

9
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المالحظات:

.

يمكنــك مــن خــال هــذا الخيــار االطــاع علــى معلومــات قيمــة تخــص طلبــك
والمســتندات المطلوبــة للمضــي قدمــً فــي معالجــة الطلــب

منافع الوثيقة:

.

.

من الصفحة الرئيسة اختر قائمة المنافع الستعراض منافع الوثيقة باإلجمال.

قــم باختيــار الفئــة المرغــوب اإلطــاع عليهــا مــن القائمــة المدرجــة ,وبعــد ذلــك
ســتظهر تفاصيــل المنافــع المغطــاة للفئــة المختارة,فــي صفحــة البحــث يمكــن
البحــث عــن المؤمن.واختيــار نــوع التعديــل المرغــوب بــه.
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إلضافة موظف او عائلة:

.
.
.

ستعرض قائمة الخدمات اضافة عائلة وذلك إلضافة أي شخص
انقر على السهم األخضر وسوف تظهر صفحة بيانات الشخص المؤمن عليه.
قــم بإكمــال الحقــول األساســية للفــرد المــراد إضافتــه( يــوم التفعيــل ،الرقــم
الوظيفــي ،والفئــة).

المستندات المطلوبة:

يمكنــك اإلطــاع علــى المســتندات المطلوبــة لإلضافــة ( الموظــف ،الــزوج
واألبنــاء)...
مجموعــة المســتندات الضروريــة المطلــوب إرفاقهــا مــع طلبــات التأميــن
لضمــان دقــة وصحــة تقييــم األخطــار.
إرفــاق كافــة المســتندات المطلوبــة يــؤدي إلــى إنهــاء معالجــة الطلــب فــي
الوقــت المحــدد وبــدون أي تأخيــر.
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طريقة إرفاق المستند :

.
.
.
.

اضغط على زر إلرفاق مستند طلب التامين .
قم باختيار الملف المراد إرفاقه .
اضغط على زر إلضافة الملف .
اضغط على زرلتحميل الملف على الموقع .

مالحظة :

 الرجــاء التأكــد مــن نــوع الملــف المرفــق أن يكــون صــورة أو ملــف أدوبــي يحتــويإحــدى االمتــدادات التاليــة (.)Gif, Jpeg , Png , Bmp, Pdfعلمــً بــأن الحــد األقصــى
لحجــم المرفــق هــو MB 2

بعــد كل عمليــة تتــم علــى الوثيقــة مــن إضافــة  ،تعديــل أو حــذف ســوفتصلــك عميلنــا العزيــز رســالة إشــعار بالعمليــة علــى بريــدك االلكترونــي
المســجل لدينــا.

البيانات الشخصية:

.

.

قــم بالضغــط علــى زر Tabعلــى لوحــة المفاتيــح لديــك لتعبئــة المعلومــات
الشــخصية ثــم الضغــط علــى حفــظ للتأكيــد ...وحفــظ فــي الصفحــة الرئيســية
لإلضافــة.

يسمح بإضافة أي أشخاص آخرين بعد االنتهاء من حفظ المعلومات الشخصية
بإتباع نفس الخطوات السابقة.

مالحظة:

.

لبحــث أســهل فــي الجنســية  ،يكتفــي بإدخــال الحــرف األول مــن الجنســية حيــث
ســيقوم النظــام بعــرض جميــع الجنســيات التــي تبــدأ بالحــرف المختــار ومــن
بعدهــا يســتطيع المســتخدم اختيــار الجنســية المطلوبــة.
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إضافة مجموعة من االعضاء بوقت واحد:

.

.

الرجــاء مالحظــه ان تتبــع الخطــوات التاليــة لتتمكــن مــن اضافــة مجموعــة مــن
االعضــاء بوقــت واحــد وهــي كالتالــي:

اختيــار تحميــل ملــف إضافــة مجوعــة مــن القائمــة ومــن ثــم ســيتم تحميــل ملــف
اكســل علــى المتصفحــة كمــا هــو موضــح ادنــاه.
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.

.

بعــد تعبئــة االفــراد المــراد اضافتهــم كـــ مجموعــة الرجــاء رفــع الملــف فــي خانــة
(رفــع ملــف إضافــة مجموعــة) ,ومــن ثــم ســتفتح لــك صفحــة رفــع الملــف كمــا هــو
موضــح ادنــاه.

بعــد االنتهــاء مــن رفــع ملــف االكســل الخاص بالمجوعة ,يرجى اضافة المســتندات
المطلوبــة للمجموعــة فــي خانــة (رفــع المســتندات إلضافــة مجموعــة) ,كمــا هــو
موضــح ادنــاة.

طباعة شبكة المرافق الطبية

.

يمكن طباعة المرافق الطبية الخاصة بأي شبكة من خالل هذا الخيار.

قائمة الموظفين المؤمن عليهم

.

يمكــن طباعــة قائمــة األشــخاص الموظفيــن المؤمــن عليهــم ( .طباعــة بيانــات 500
شــخص كحــد أقصــى)

ﻃﻠﺐ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺪل ﻓﺎﻗﺪ:

.

ﻳﺘﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﺨﻴﺎر ﺑﻄﻠﺐ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺪل ﻓﺎﻗﺪ ﻷي ﺷﺨﺺ
ﻣﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ.
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استبدال بطاقة التأمين:

.

ﻫﻞ أﻧﺖ ﻣـﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ؟ اﻧﻘﺮ ﻧﻌﻢ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ.
ﺗﻤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪال ﺑﻨﺠﺎح.

مالحظة:

.
.

ســيصل العميــل رســالة إشــعار بطلــب إصــدار كــرت بديــل برقــم البطاقــة علــى
البريــد االلكترونــي المســجل لدينــا  ،وســتصدر شــهادة بذلــك.

ســتكون هــذه الشــهادة صالحــة لمــدة  7أيــام فــي المرافــق الطبيــة حتــى صــدور
البطاقــة.
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يســعدنا اســتقبال مالحظاتكــم و اقتراحاتكــم و استفســاراتكم
علــى بيانــات التواصــل ادنــاه:
الرقم المجاني8004414442 :
البريد اإللكترونيcustomer-service@medgulf.com.sa :
وذلك خالل ساعات العمل الرسمية من األحد الى الخميس
مساء
من الساعة  8صباحًا حتى 4
ً
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