รายการที่ต้องนาส่ งในการเรียกร้ องสินไหมสัญญาเพิม่ เติม (AI Check list)
ตัวจริง / สำเนำ
แบบฟอร์ มการเรียกร้ องสินไหมค่าทดแทนอุบตั เิ หตุ(AI)

√
√
√

หรื อ

√

ใบรับรองแพทย์

√

หรื อ

√

ใบเสร็ จรับเงิน
สาเนาบัตรประชาชน ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

√
√

เอกสารทางการแพทย์อื่นๆ (ถ้ ามี)

√

รายงานบันทึกประจาวันตารวจ (ถ้ามี)

√

หลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

√

หนังสื ออนุญาตให้เปิ ดเผยรายละเอียดการรักษาพยาบาล

√

สาเนาหน้ าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง หากเลือกรับเงินสินไหมโดยการ
โอนเงิน
หมายเหตุ : บริษัทสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ เพือ่ ประโยชน์ ต่อการพิจารณา

ข้ อแนะนา
1.เอกสารที่นาส่งบริ ษทั หากเป็ นเอกสารฉบับสาเนาจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้องจากผูเ้ อาประกันภัย
2.ผูเ้ อาประกันภัยต้องลงลายมือชื่อในเอกสารเรี ยกร้องสิ นไหมทดแทนในตาแหน่งลายเซ็นต์ผเู้ อาประกันภัยในกรณี ที่ผเู้ อาประกันภัย ไม่สามารถลงนามได้ ให้
พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือพร้อมทั้งระบุว่าเป็ นนิ้วหัวแม่มือข้างไหนของผูเ้ อาประกันภัย พร้อมทั้งมีพยานเซ็นต์รับรอง 2 ท่าน
3.หากปรากฏว่า ชื่อ หรื อนามสกุลของผูเ้ อาประกันในเอกสารประกอบการเรี ยกร้องสิ นไหมทดแทนไม่ตรง กับที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ตอ้ งส่ งหลักฐานการ
เปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุลของทางราชการประกอบการพิจารณา
4.ระยะเวลาการพิจารณาสิ นไหม ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูก ต้อง แต่หากมีเหตุอนั สมควรสงสัย
ว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้ชดใช้สินไหมตามกรมธรรม์ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออก
ไปได้ตามความจาเป็ น แต่ท้งั นี้ จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

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

กรมธรรม์เลขที่ ............................................

คาร้องเรี ยกร้องสิ นไหมค่าทดแทน
อุบตั ิเหตุ

1) ชื่อสกุล..............................................................................................................................อายุ (ปัจจุบนั ).....................................................................................ปี
ที่อยูป่ ัจจุบนั .............................................................................................................................................โทร...................................................................................
สถานที่ทางาน...........................................................................................................................................โทร...................................................................................
อาชีพ/ลักษณะงาน.................................................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าของรับเงินสิ นไหม โดย ( ) โอนเงินเข้าบัญชีโดยแนบสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคาร....................................เลขบัญชี.................................................................
( ) เช็คสัง่ จ่าย และนาส่ งที่อยู่ (ต้องมีผเู้ ซ็นรับเอกสารกับบุรุษไปรษณี ย)์ ............................................................................................
2)วันที่เกิดเหตุ....................................................................................................................................................................................เวลา................................................
สถานที่เกิดเหตุ.......................................................................................................................................................................................................................................
เหตุเกิดขึ้นอย่างไร. .................................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ/ที่อยู่ ผูเ้ ห็นเหตุการณ์..........................................................................................................................................................................................................................
มีการแจ้งความหรื อไม่, ที่ใด....................................................................................................................................................................................................................
3)อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ............................................................................................................................................................................................................................
ตาแหน่งของบาดแผล.. ...........................................................................................................................................................................................................................
ลักษณะและขนาดของบาดแผล...............................................................................................................................................................................................................
4)ชื่อสถานพยาบาลที่ไปรับการักษา............................................................................................................................................................................................................
แพทย์ผรู้ ักษา............................................................................................................................................................................................................................................
วิธีการรักษา..............................................................................................................................................................................................................................................
5) อาการปัจจุบนั .........................................................................................................................................................................................................................................
มีประกันอุบตั ิเหตุ กับ บริ ษทั แอ๊ควานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด(มหาชน) และบริ ษทั อื่น (โปรดระบุชื่อและเลขที่กรมธรรม์)
ชื่อบริ ษทั
เลขที่กรมธรรม์
ทุนประกันอุบตั ิเหตุ
กรมธรรม์ยงั มีผลบังคับอยูห่ รื อไม่
บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ งและทราบดีวา่ หากกรอกข้อความไม่ตรงต่อความเป็ นจริ ง หรื อไม่ครบถ้วนอาจเป็ นผลเสี ยต่อการเรี ยกร้องค่า
ทดแทนอุบตั ิเหตุและการพิจารณาต่อสัญญาประกันภัยของบริ ษทั ได้
ลงชื่อ....................................................................................................................................... ผูเ้ อาประกันภัย วันที่.........................................................................................

หนังสื อให้ความยินยอม
ข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์ สถานพยาบาลหรื อองค์การสถาบันที่ทาการตรวจรักษาข้าพเจ้าทั้งในอดีต และปั จจุบนั เปิ ดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการตรวจรักษา
ทั้งหมด ให้แก่ บริษทั แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด (มหาชน) หรือผู้ได้ รับมอบหมาย สาเนาภาพถ่ ายของหนังสื อให้ ความยินยอมฉบับนีใ้ ห้ ถือว่ามีผลใช้ บังคับได้
ลงชื่อ…………………..…………..…………. ผู้ทาการแทน
ลงชื่อ………………………………………. ผู้เอาประกันภัย
(……………………………..…..……….) ตัวบรรจง
(……………………………..…..………….) ตัวบรรจง
ความสัมพันธ์ ……………………………………………
วันที…
่ …………………..……..……….…..
(เฉพาะกรณีที่ผ้ เู อาประกันไม่อยูใ่ นฐานะที่จะเรียกร้ องได้ )

ใบแสดงความเห็นของแพทย์ ผ้ตู รวจรักษา
( แพทย์ผตู ้ รวจสอบรักษาซึ่ งออกใบแสดงความเห็น ควรเป็ นแพทย์ปริ ญญาและใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ โดยบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบถึงค่าใช้จ่ายในการให้ได้มาซึ่ งเอกสารนี้ )
1) ชื่อและนามสกุลผูป้ ่ วย.. Patient’s name and surname ……………..........................................................................................................อายุ..................................ปี

เลขที่บตั รประจาตัว...................................................................... ( ) บัตรประชาชน ID card Number ( ) ข้าราชการ

( ) อื่นๆ.........................

2) วันที่มารับการรักษา Date of hospital attending

ก.ผูป้ ่ วยนอก วันที่ ...................................................................เวลา...........................น. ถึงวันที่...................................................................เวลา............................น.
Out Patient Date
Time
AM./PM.To Date
Time
AM./PM.
ข.ผูป้ ่ วยใน วันที่...........................................................เวลา.........................น. ถึงวันที่...................................................เวลา........................น. รวม..............................วัน
In Patient Date
Time
AM./PM. To Date
Time
AM./PM. Total
Days
3) สาเหตุการบาดเจ็บ Cause of injury.............................................................................................................................................................................................................
4)วันที่เกิดเหตุ.... Date of accident ……...........................................................................................................................................................เวลา......................................น.
5) รายละเอียดการบาดเจ็บ (โปรดแจ้งลักษณะบาดแผล-อวัยวะที่บาดเจ็บ) Details of injury (Please specify wound and injured organs)
1. ................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................................................................................................................................
6) ผลของการวินิจฉัย ( Diagnosis)...............................................................................................................................................................................................................
7) รายละเอียดการรักษา Details of Treatment
1. .................................................................................................................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................................................................................................................................
8) ได้รับการรักษามาจากที่อื่นมาก่อนแล้วหรื อไม่ (โปรดแจ้งสถานพยาบาล) ........................................................................................................................................................
Had any previous treatment (Please specify name of hospital/clinic)?
9) มารับการรักษาครั้งสุ ดท้ายเมื่อ... Date of last Treatment...............................................................................................................................................................................
10) ผูป้ ่ วยมีครรภ์/มีโรคอื่นอยูห่ รื อไม่ ( ถ้ามีโปรดแจ้ง ).........................................................................................................................................................................................
Has patient pregnancy / complication (Please specify)?
11) ความเห็นอื่นๆ.. Other comments…………………………………………......................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................................................ .........................................แพทย์ผรู ้ ักษา
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
..............................................................
Signature
Attending Physician
Thailand’s medical registration no.
วุฒิ........................................................................................................................................................................ วันที่ .............................../................................/..................................
Diploma
Date
สานักงาน Office.................................................................................................................................... .................โทร.................................................................................................. ....

เฉพาะเจ้ าหน้ าที่สินไหม
บันทึกการจ่ ายเงินทดแทน
จานวนเงินเอาประกันอุบตั ิเหตุ............................................................................................................................................................................................................................
จ่ายค่าทดแทนตามเงื่อนไขข้อ..............................................จานวน...................................วันๆละ........................................บาท เป็ นเงิน..........................................................บาท
จ่ายค่าทดแทนตามเงื่อนไขข้อ..............................................จานวน...................................วันๆละ........................................บาท เป็ นเงิน...........................................................บาท
ค่าทดแทนนอนพักรักษาตัวใน รพ. ...................................................จานวน.....................วันๆละ........................................บาท เป็ นเงิน...........................................................บาท
ค่าชดเชยการผ่าตัด............................................................................จานวน……….……...%
เป็ นเงิน...........................................................บาท
ค่าชดเชยอื่นๆ....................................................................................
รวม...............................บาท
ความเห็นเพิ่มเติม
................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................................ผูพ้ ิจารณา
................................................................................................................
ลงชื่ อ.............................................................................ผูอ้ นุมตั ิ

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

AUTH

