รายการที่ต้องนาส่ งในการเรียกร้ องค่ าชดเชยรายวัน (HIB / HAB Check list)
กรณีเรียกร้ องสิ นไหมสั ญญาเพิม่ เติม ค่ าชดเชยรายวัน (HIB / HAB) เอกสารทีต่ ้ องนาส่ งมีดังนี้
ตัวจริง / สาเนา
แบบฟอร์มเรี ยกร้องสิ นไหมสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน

√
√

หรื อ

√

ใบรับรองแพทย์

√

ใบเสร็จรับเงิน หรื อ ใบสรุ ปหน้างบค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
สาเนาบัตรประชาชน ที่ลงนามสาเนาถูกต้อง

√
√

หนังสื ออนุญาตให้เปิ ดเผยรายละเอียดการรักษาพยาบาล

√
√

√

หลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

รายงานบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าที่ตารวจกรณี เป็ นอุบตั ิเหตุ (ถ้ามี)
สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องหากเลือกรับเงินสิ นไหม
โดยการโอนเงิน

หมายเหตุ : บริษัทสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ เพือ่ ประโยชน์ ต่อการพิจารณา

ข้ อแนะนา
1.เอกสารที่นาส่งบริ ษทั หากเป็ นเอกสารฉบับสาเนาจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้องจากผูเ้ อาประกันภัย
2.ผูเ้ อาประกันภัยต้องลงลายมือชื่ อในเอกสารเรี ยกร้องสิ นไหมทดแทนในตาแหน่ง ลายเซ็นต์ผเู้ อาประกันภัย ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยไม่สามารถลงนามได้
ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่พร้อมทั้งระบุว่าเป็ นนิ้วหัวแม่มือข้างไหนของผูเ้ อาประกันภัย พร้อมทั้งมีพยานเซ็นต์รับรอง 2 ท่าน
3.หากปรากฏว่า ชื่ อ หรื อ นามสกุลของผูเ้ อาประกันในเอกสารประกอบการเรี ยกร้ องสิ น ไหมทดแทนไม่ต รงกับ ที่ ระบุไ ว้ใ นกรมธรรม์ต้อ งส่ ง
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุลของทางราชการประกอบการพิจารณา
4.ระยะเวลาการพิจารณาสิ นไหม ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูก ต้อง แต่หากมีเหตุอนั ควรสงสัยว่า
การเรี ยกร้องเพือ่ ให้ชดใช้สินไหมตามกรมธรรม์ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปได้ตามความจาเป็ น
แต่ท้งั นี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

ทีอ่ ยู่ในการจัดส่ งเอกสาร
บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด(มหาชน) (ฝ่ ายพิจารณาสินไหม)
สานักงานใหญ่ เลขที่ 175 อาคารสาธรซิต้ ี ทาวเวอร์ ชั้น 1/1, 2/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120

แบบฟอร์ มเรียกร้ องสินไหมสัญญาเพิ่มเติมค่ าชดเชยรายวัน กรณีเข้ ารับการรั กษาตัวในโรงพยาบาล
ชื่อและนามสกุลผู้เอาประกันภัย :____________________________________
กรมธรรม์เลขที่ :__________________________________________________
ข้ อ
1.

คาถาม

วัน เดือน ปี เกิด : __________________________
วันที่เข้ ารับการรักษา : _______________________
รายละเอียด

โปรดแจ้ งชื่อ ที่อยูข่ องสถานที่ทางาน เบอร์ โทรศัพท์ และอาชีพ โดย
ระบุหน้ าที่การงาน และตาแหน่งงานที่รับผิดชอบ

2.

อะไรเป็ นสาเหตุของการเกิดอาการ หรื อโรคดังกล่าว และระยะเวลาที่
นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลกี่วนั โดยระบุช่วงเวลาดังกล่าว

3.

ท่านได้ รับการวินิจฉัย หรื อมีอาการครัง้ แรก เมื่อใด

4.

โปรดให้ รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษา ที่ทา่ นได้ รับ

5.

ครัง้ สุดท้ ายที่ทา่ นได้ ไปพบแพทย์

6.

โปรดระบุชื่อ ที่อยู่ ของสถานพยาบาล และชื่อแพทย์ ที่ไปรับการรักษา

7.

ขอรับเงินสินไหม โดยโอนเข้ าบัญชี ระบุเลขบัญชี ธนาคารพร้ อมแนบ
สาเนาสมุดบัญชีหน้ าแรก หรื อจ่ายเป็ นเช็ค ระบุที่อยูท่ จี่ ดั ส่ง

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นความจริ ง และทราบดีวา่ หากกรอกข้ อความไม่ตรงต่อความเป็ นจริง หรื อไม่ครบถ้ วน
อาจเป็ นผลเสียต่อการเรี ยกร้ องค่าสินไหม และการพิจารณาต่อสัญญาประกันภัยของบริ ษัทได้ นอกจากนัน้ ข้ าพเจ้ ายินยอมและตกลงให้
โรงพยาบาล แพทย์ หรื อบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้ ทาการตรวจรักษาข้ าพเจ้ า หรื อบุคคลผู้อยูใ่ นความปกครองของข้ าพเจ้ า มีอานาจแจ้ ง
ข้ อความใดๆ หรื อเปิ ดเผยประวัตสิ ขุ ภาพ ให้ แก่ บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) หรื อผู้แทนของบริ ษัท เพื่อการจ่ายเงิน
สินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ได้
ลายมือชื่อของผู้เอาประกันภัย ______________________________________ วันที่ : ______________________________________

หนังสือยินยอมให้ เปิ ดเผยประวัตกิ ารรักษา
ทาที่_________________________
วันที่_________________________
หนังสือฉบับนี ้ทาขึ ้นเพื่อแสดงว่าข้ าพเจ้ า________________________________________อายุ_____ปี
(เป็ นผู้ปกครองโดยชอบธรรมของ ด.ช./ด.ญ.___________________________________________อายุ_____ปี )
อยูบ่ ้ านเลขที่____________หมูท่ ี่____________ ตรอก/ซอย _____________________ถนน _______________
ตาบล/แขวง _____________________ อาเภอ/เขต ______________________จังหวัด ___________________
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ __________________________ บัตรข้ าราชการเลขที่ _____________________
บัตรผู้ป่วยเลขที่________________________________โรงพยาบาล/คลินิก ____________________________
บัตรผู้ป่วยเลขที่________________________________โรงพยาบาล/คลินิก ____________________________
บัตรผู้ป่วยเลขที่________________________________โรงพยาบาล/คลินิก ____________________________
ในฐานะที่เป็ นผู้ขอเอาประกันภัยของบริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด ขอให้ ความยินยอมเป็ น
หลักฐานไว้ กบั โรงพยาบาล/ คลินิก/ สถาบัน/ บุคคลอื่นใดที่มีบนั ทึกเรื่ องราวของข้ าพเจ้ า หรื อประวัตสิ ขุ ภาพ/ การ
เจ็บป่ วยของข้ าพเจ้ าที่ผ่านมา เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงให้ แก่บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด หรื อผู้แทนของบริ ษทั
เพื่อการขอเอาประกันภัยหรื อการจ่ายเงินสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ได้
เพื่อเป็ นหลักฐานจึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญต่อหน้ าพยาน
อนึง่ สาเนาหนังสือฉบับนี ้ ให้ มีผลบังคับใช้ ได้ เช่นเดียวกับต้ นฉบับ
ลงชื่อ________________________________ ผู้ให้ ความยินยอม
(
)
ลงชื่อ________________________________ พยาน
(
)
ลงชื่อ________________________________ พยาน
(
)
หมายเหตุ ถ้ าผู้ให้ ความยินยอมเขียนหนังสือไม่ได้ ให้ พิมพ์ลายนิ ้วมือหัวแม่มือไว้ เป็ นหลักฐานในช่องลงชื่อ
(ระบุด้วยว่าเป็ นลายพิมพ์นิ ้วหัวแม่มือข้ างใด) พร้ อมทังให้
้ พยานลงชื่ออย่างน้ อย 2 คน
AUTH

