รำยกำรที่ต้องนำส่ งในกำรเรียกร้ องสิ นไหมสั ญญำเพิม่ เติม (ME Check list)
ตัวจริง / สำเนำ
แบบฟอร์มเรี ยกร้องสิ นไหมสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ(ME)

√
√

หรื อ

√

ใบรับรองแพทย์

√

ใบเสร็ จรับเงิน พร้อมรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล

√

สาเนาบัตรประชาชนของผูเ้ อาประกัน ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
√

หลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

√

รายงานบันทึกประจาวันตารวจ (ถ้ามี)

√

หนังสื ออนุญาตให้เปิ ดเผยรายละเอียดการรักษาพยาบาล

√

สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หากเลือกรับเงินสิ นไหมโดยการโอนเงิน

หมำยเหตุ : บริษัทสงวนสิ ทธิ์ในกำรเรียกเอกสำรเพิ่มเติมจำกที่ระบุไว้ เพือ่ ประโยชน์ ต่อกำรพิจำรณำ

ข้อแนะนา
1. เอกสารที่นาส่งบริ ษทั หากเป็ นเอกสารฉบับสาเนาจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้องจากผูเ้ อาประกันภัย
2. ผูเ้ อาประกันภัยต้องลงลายมือชื่อในเอกสารเรี ยกร้องสิ นไหมทดแทนในตาแหน่งลายเซ็นผูเ้ อาประกันภัย ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยไม่
สามารถลงนามได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือพร้อมทั้งระบุว่าเป็ นนิ้วหัวแม่มือข้างไหนของผูเ้ อาประกันภัย พร้อมทั้งมีพยานเซ็นรับรอง2ท่าน
3. หากปรากฏว่า ชื่อ หรื อนามสกุลของผูเ้ อาประกันในเอกสารประกอบการเรี ยกร้องสิ นไหมทดแทนไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ตอ้ ง
ส่งหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุลของทางราชการประกอบการพิจารณา
4. กรณี เบิกจากบริ ษทั ประกันร่ วม ต้นสังกัด หรื อสวัสดิการอื่น ขอให้จดั ส่ งใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่ประทับตราต้นสังกัดพร้อมทั้งแนบรายการ
หรื อใบแสดงรายการที่สวัสดิ การอื่นๆได้จ่ายเงินแล้วประกอบทุกครั้ง ซึ่ งบริ ษทั จะพิจารณาจ่ายเพิ่มเฉพาะส่ วนของผลต่างที่อยูภ่ ายใต้
ผลประโยชน์ที่ได้ซ้ื อไว้ในกรมธรรม์
5. ระยะเวลาการพิจารณาสิ นไหม ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง แต่หากมีเหตุอนั สมควรสงสัยว่าการเรี ยกร้อง
เพื่อให้ชดใช้สินไหมตามกรมธรรม์ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปได้ตามความจาเป็ น
แต่ท้งั นี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

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

แบบฟอร์ มเรียกร้ องสิ นไหมค่ ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุ (Medical Expense)
เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของท่านกรุ ณากรอกแบบฟอร์ มให้ครบถ้วนสมบูรณ์
1. ชื่อ-สกุลผูเ้ อาประกันภัย…………………………………………....……….…… กรมธรรม์เลขที่ …………………………….…..……………. แผน ……………..…....
เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง อายุ…………..…………… ปี ( ) บัตรประชาชน ( ) ใบขับขี่ ( ) บัตรประจาตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ เลขที่…...……………………………..
ที่อยูป่ ัจจุบนั …………………………………………………………………………………..............………………………โทรศัพท์………………………….………..….
……..……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
ท่านมีประกันชี วิต /สุขภาพ /อุบตั ิเหตุ กับบริ ษทั ประกันอื่นหรื อไม่ (หากมีกรุ ณาระบุทุกกรมธรรม์) ……….………….………….…………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….……
ข้าพเจ้าขอรับเงินสิ นไหม
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร....................................................................เลขบัญชี.......................................................................(แนบสมุดบัญชี )
เช็คเข้าบัญชี นาส่งที่อยู่ .................................................................................................................. (ต้องมีผเู ้ ซ็นรับเอกสารกับบุรุษไปรษณี ย)์
2. กรณีกำรรักษำในโรงพยำบำลด้ วยสำเหตุจำกอุบัติเหตุ / กำรถูกทำร้ ำยร่ ำงกำย
2.1 วันที่เกิดเหตุ……………………….……………. เวลา ……………….……น. สถานที่เกิดเหตุ…………………………....……..………………...………………..
2.2 อุบตั ิเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร (ระบุอย่างละเอียด) ……………………………………………………………………………………….………..…….…………………..
……………………………………………………………………………………………………..…………...……..……………….………..…….………………….
่ ……………………………………………….….….โทรศัพท์.………………….…………
ชื่อ/ที่อยูผ่ เู้ ห็นเหตุการณ์: …………………………………………ที่อยู…
2.3 ลักษณะการบาดเจ็บ.……………………………………………………………………………………………..………………….………..…….…………………....
อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ…………………………………… ตาแหน่งของบาดแผล…………………………………………………….………..…….…………………
2.4 อุบตั ิเหตุครั้งนี้ มีการแจ้งความ ( ) ไม่มี ( ) มี ณ สถานี ตารวจ ………………..……………………….…………. เมื่อวันที่ …….……... ………….………..…
2.5. ชื่อสถานพยาบาลที่ไปรับการรักษา………………………………………………วันที่ทาการรักษา…………………………เลขที่ผปู้ ่ วยนอก………………..……….
แผนกที่ได้รับการรักษา………………………………………………………ชื่อแพทย์ผรู้ ักษา………………………………………………………….……………..
การวินิจฉัยโรค……………………………………………………………………………………วิธีการรักษา…………………………………..…………………....
วันที่ไปรับการรักษาครั้งสุดท้าย……………………………รับการตรวจด้วยวิธีต่อไปนี้ ( ) เอ็กซเรย์ ( ) ตรวจหัวใจ ( ) ตรวจเลือด ( ) อื่น ๆ………..………
3. รำยละเอียดกำรเข้ ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล
3.1 ชื่อโรงพยาบาล……………………………………………………… วันที่เข้ารักษา……………………………….. วันที่ออกจากรพ. ……..…………….………….
3.2. ชื่อแพทย์ผใู้ ห้การรักษาขณะรักษาอยูใ่ นโรงพยาบาล……………………………………………แผนกที่เข้ารับการรักษา…………………………………………….
3.3 แพทย์ได้แจ้งผลการวินิจฉัยให้ทราบหรื อไม่ กรุ ณาระบุการวินิจฉัยโรค………………………………………………….……...……………………………………..
3.4 ได้รับการรักษาโดย ( ) การใช้ยา ( ) การผ่าตัด กรุ ณาระบุ…………………………………………………………….….…. …………………………………….
3.5 ได้รับการตรวจตามวิธีการต่อไปนี้ หรื อไม่ ( ) เอ็กซเรย์ ( ) ตรวจหัวใจ ( ) ตรวจเลือด ( ) อื่น ๆ ……………….………. …………………………………….
4. สาหรับผูเ้ อาประกันภัยสตรี ขณะที่ท่านเข้ารับการรักษาพยาบาลครั้งนี้ ท่านตั้งครรภ์หรื อไม่
( ) ไม่ใช่
( ) ใช่
อายุครรภ์…………………..สัปดาห์
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ งและทราบดี ว่าหากกรอกข้อความไม่ตรงต่อความเป็ นจริ งหรื อไม่ครบถ้วนอาจเป็ นผลเสี ยต่อการเรี ยกร้ อง
สิ นไหม และการพิจารณาต่อสัญญาประกันภัยของบริ ษทั ได้ นอกจากนั้น ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้โรงพยาบาล แพทย์ สถานพยาบาล หรื อบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้ทาการ
ตรวจรักษาข้าพเจ้า หรื อบุคคลผูอ้ ยูใ่ นความปกครองของข้าพเจ้า มีอานาจแจ้งข้อความใดๆหรื อเปิ ดเผยประวัติสุขภาพ ให้แก่ บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชี วิต จากัด (มหาชน)
หรื อผูแ้ ทนของบริ ษทั เพื่อการจ่ายเงินสิ นไหมตามกรมธรรม์ได้
ลงชื่อ…………………..…………..…………. ผูท้ าการแทน
(……………………………..…..……….) ตัวบรรจง
ความสัมพันธ์……………………………………………
(เฉพาะกรณี ที่ผเู้ อาประกันไม่อยูใ่ นฐานะที่จะเรี ยกร้องได้)

ลงชื่อ………………………………………. ผูเ้ อาประกันภัย
(……………………………..…..………….) ตัวบรรจง
วันที่……………………..……..……….…..

หนังสื อยินยอมให้ เปิ ดเผยประวัติการรักษา
ทำที่_________________________
วันที่_________________________
หนังสื อฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่ำข้ำพเจ้ำ________________________________________อำยุ_____ปี
(เป็ นผูป้ กครองโดยชอบธรรมของ ด.ช./ด.ญ.___________________________________________อำยุ_____ปี )
อยูบ่ ำ้ นเลขที่____________หมู่ที่____________ ตรอก/ซอย _____________________ถนน _______________
ตำบล/แขวง _____________________ อำเภอ/เขต ______________________จังหวัด ___________________
บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่ __________________________ บัตรข้ำรำชกำรเลขที่ _____________________
บัตรผูป้ ่ วยเลขที่________________________________โรงพยำบำล/คลินิก ____________________________
บัตรผูป้ ่ วยเลขที่________________________________โรงพยำบำล/คลินิก ____________________________
บัตรผูป้ ่ วยเลขที่________________________________โรงพยำบำล/คลินิก ____________________________
ในฐำนะที่เป็ นผูข้ อเอำประกันภัยของ บริ ษทั แอ๊ดวำนซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จำกัด (มหำชน) ขอให้
ควำมยินยอมเป็ นหลักฐำนไว้กบั โรงพยำบำล / คลินิก / สถำบัน / บุคคลอื่นใดที่มีบนั ทึกเรื่ องรำวของข้ำพเจ้ำ
หรื อประวัติสุขภำพ / กำรเจ็บป่ วยของข้ำพเจ้ำที่ผำ่ นมำ เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งให้แก่ บริ ษทั แอ๊ดวำนซ์ ไลฟ์
ประกันชีวติ จำกัด (มหำชน) หรื อผูแ้ ทนของบริ ษทั เพื่อกำรขอเอำประกันภัยหรื อกำรจ่ำยเงินสิ นไหมทดแทน
ตำมกรมธรรม์ได้
เพื่อเป็ นหลักฐำนจึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นสำคัญต่อหน้ำพยำน
อนึ่ง สำเนำหนังสื อฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ได้เช่นเดียวกับต้นฉบับ
ลงชื่อ________________________________ ผูใ้ ห้ควำมยินยอม
(
)
ลงชื่อ________________________________ พยำน
(
)
ลงชื่อ________________________________ พยำน
(
)
หมำยเหตุ ถ้ำผูใ้ ห้ควำมยินยอมเขียนหนังสื อไม่ได้ ให้พิมพ์ลำยนิ้วมือหัวแม่มือไว้เป็ นหลักฐำนในช่องลงชื่อ
(ระบุดว้ ยว่ำเป็ นลำยพิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้ำงใด) พร้อมทั้งให้พยำนลงชื่ออย่ำงน้อย 2 คน
หนังสื อฉบับนี้เป็ นสิทธิ์ของแผนกพิจำรณำรับประกันภัย บริ ษทั แอ๊ดวำนซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จำกัด (มหำชน) ใช้ได้เฉพำะผูท้ ี่
ได้รับมอบอำนำจจำกทำงบริ ษทั ห้ำมมิให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดใช้ หรื อลอกเลียนแบบ
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