
لقد تلقيت هذه الفاتورة 
من انفوميدكس!

يتوىل مقدم الرعاية الصحية مهمة العناية بك 

ونتوىل نحن شؤون الفوترة.

سنتوىل أمور إعداد فاتورة نيابة عن مقدم الرعاية الصحية الذي يتوىل 

أمورك الصحية. سنتحقق، إن أمكن، إن كانت رشكة تأمينك الصحي 

تسدد )جزًءا من( فاتورتك. فإن كانت تسدد، فستجد املبلغ املسدد 

مخصوم من فاتورتك، وسيتوجب عليك فقط دفع املبلغ املتبقي.

يف حال عدم تسديد أي مبلغ، هل تظن أنه يحق لك الحصول عىل 

تعويض من رشكة تأمينك الصحي؟ أو هل لديك أسئلة حول مبلغ 

السداد الخاص بك؟ إذاً بادر باالتصال برشكة تأمينك الصحي.



الفاتورة الرقمية من إنفوميدكس
إذا وددت أن تتلقى الفواتري بالطريقة الرقمية، فريجى توفريعنوان 

بريدك اإللكرتوين ورقم هاتفك املحمول ملقدم رعايتك الصحية. 

وسرُتسل الفواتري الرقمية إىل عنوان الربيد اإللكرتوين الذي قدمته 

إىل مقدم رعايتك الصحية. وبعد إجراء فحص إضايف )آلية التحقق 

بالرسائل القصرية(، ميكنك تحميل فاتورتك والدفع فوراً.

الفاتورة املطبوعة من إنفوميدكس
إذا رغبت يف تلقي فواتريك عن طريق الربيد، يرجى تقديم تفاصيل 

عنوانك إىل مقدم رعايتك الصحية. وٌسرتسل الفواتري املطبوعة إىل 

العنوان الذي قدمته إىل مقدم الرعاية الصحية. وميكنك التعرف عىل 

الفاتورة بسهولة كونها تُرسل بظرف وردي اللون.

فاتورة رقمية أو مطبوعة

ميكنك اختيار الطريقة التي تود استالم فاتورتك بها، رقمية أو 

مطبوعة. تهتم إنفوميديكس بالفواتري املطبوعة )التي تُسلَم عن 

طريق الربيد( والفوترة الرقمّية )والتي تُسلَم عن طريق الربيد 

اإللكرتوين(. حدد الطريقة التي تفضلها ملقدم الرعاية الصحية الذي 

يتوىل رعايتك الصحية.



آلية دفع فاتورتك
ستجد تفاصيل آلية الدفع عىل فاتورتك. و ميكن دفع فاتورتك مبارشة 

عرب iDEAL . ما عليك سوى مسح رمز االستجابة الرسيعة يف فاتورتك 

املطبوعة أو النقر فوق خيار زر الدفع يف فاتورتك الرقمية.

رتْب شؤونها كام تريد عىل االنرتنت!
ميتد رشوط الدفع لدينا ل30 يوما كمعيار. لكن هل تحتاج إىل مزيد 

من الوقت؟ ميكنك ترتيب العديد من األمور املتعلقة بفواتريك بنفسك 

وبسهولة عىل املوقع www.infomedics.nl ! إذ ميكنك عىل 

سبيل املثال طلب دفعة مؤجلة دون أن تتكبد تكلفة إضافية أو ميكنك 

تقديم طلب لتدفع املبلغ عىل أقساط. هل تتوقع فاتورة كبرية؟ اقرأ 

infomedics.nl/betaalplan املزيد حول هذا املوضوع عىل



ألديك أسئلة عن فاتورتك؟
 نجيب عن األسئلة األكرث شيوًعا حول فاتورتك عىل 

infomedics.nl/faq. ولكن بالطبع ميكنك أيًضا االتصال بنا عرب 
 infomedics.nl/contact مكتب خدمتنا. وتفضل بزيارة 

أو اتصل عىل الرقم 036-2031900

الخصوصية
تحتوي فاتورتك عىل بيانات )طبية(، لذلك من األهمية مبكان أن نتناول 

املعلومات التي نتلقاها من مقدم الرعاية الصحية برسية تامة. لقد ُمنحنا 

شهادات ISO 9001 و27001 و NEN 7510. أتّود معرفة املزيد 

عنا؟ تفضل بزيارة موقعنا لإلطالع عىل سياسة الخصوصية.
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