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 خط مشي اداري مؤسسه دندانپزشكي آوا

 بيمار محترم،

از شما متشكريم. ما منتظريم تا  از اينكه مؤسسه دندانپزشكي آوا را به عنوان ارائه دهنده خدمات دندانپزشكي خانوادگي خود انتخاب كرديد

 خدمات دندانپزشكي با كيفيت و به قيمت مناسب به شما ارائه دهيم. 

گر از زمانيكه نوبت تان را تعيين مي كنيد ما به شما متعهد مي شويم. به خاطر داشته باشيد كه ما وقت خاصي را براي شما رزرو كرده ايم. ا

ساعت به ما اطالع دهيد. چنانچه نتوانيد سر نوبت خود حاضر شويد و نوبت تان  84كرديد بايد ظرف  نيازي براي تعيين مجدد نوبت تان پيدا

 دالر پرداخت كنيد. 48ساعته كنسل كنيد بايد  84را بدون اطالع 

يد پرداخت شود. دالر است. اين هزينه جهت پرداخت كارمزدهاي بانكي ما با 84چكهاي برگشتي به خاطر موجودي ناكافي تابع پرداخت مبلغ 

 اگر اقدامات خاصي در اين زمينه بايد انجام شود لطفاً به ما اطالع دهيد.

 در زمان ارائه خدمات بيمه سهم بيمار قابل پرداخت است. لطفاً مبالغ پرداخت مشترك حق بيمه را همراه خود بياوريد.

هيم. در صورتيكه مبالغ رد شود يا پرداخت نشود شما مسئول پرداخت به عنوان نشان ادب و احترام، ما صورتحساب بيمه را به شما ارائه مي د

 مانده بدهي هستيد.

بيمه برآورد شده سهم بيمار )شما( براي خدمات دندانپزشكي بر مبناي اطالعات ارائه شده توسط شركت بيمه شما است و انتظار مي رود در 

كه صورت هزينه بيمه برآورد شده قبالً به شما ارائه نشده است براي دريافت روزي كه خدمات درماني ارائه مي شود پرداخت شود. در صورتي

 آن درخواست كنيد.

 اينجانب اعالم مي دارم كه من دريافت كننده بيمه كمكي دولتي شامل كمك هزينه خدمات درماني / بيمه خدمات درماني نيستم.

ات دندانپزشكي كه قرار است ارائه شود جزء درخواست ورشكستگي نخواهد بود بيمار اعالم مي كند كه هرگونه بدهي به دفتر ما در مقابل خدم

 )بيمار در هر صورت بايد بدهي خود را پرداخت كند حتي اگر اعالم ورشكستگي كند(.

 مؤسسه دندانپزشكي آوا مسئول اقدامات انجام شده توسط اين مطب دندانپزشكي مستقل نمي باشد. 

 ه مستقل است و هيچ ارتباطي با ساير مؤسسات دندانپزشكي آوا ندارد. اين دفتر دندانپزشكي يك مؤسس

 متأسفانه ما امكاناتي براي مراقبت از كودكان نداريم. لطفاً از همراه آوردن كودكان بدون برنامه ريزي قبلي خودداري كنيد.

گه داريم و از همكاري شما در ارائه خدمات باز هم از حسن توجه شما و اينكه به ما كمك مي كنيد مؤسسه خود را پاكيزه و ايمن ن

 دندانپزشكي به نحو احسن سپاسگزاريم.
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