การเรี ยกร้ องสินไหม กรณีเจ็บป่ วยด้ วยโรคมะเร็ง (S5C)
ตัวจริง / สำเนำ
แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหม กรณี เจ็บป่ วยด้วยโรคมะเร็ ง

√
√ หรื อ

√

ใบเสร็จรับเงิน หรื อใบสรุ ปหน้างบค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล

√

ใบรับรองแพทย์
สาเนารายงานผลการตรวจชิ้นเนื้อหรื อผลทางพยาธิวทิ ยา(Pathology report) ซึ่งรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้

√

√

หนังสื ออนุญาตให้เปิ ดเผยรายละเอียดการรักษาพยาบาล

√

สาเนาบัตรประชาชนของผูเ้ อาประกันภัย ที่ลงนามสาเนาถูกต้อง

√ หรื อ

√

สาเนาประวัติการรักษาทั้งหมด (ถ้ามี)

√

สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หากเลือกรับเงิน
สิ นไหมโดยการโอนเงิน

√

กรมธรรม์ตน้ ฉบับ (ใช้ในกรณี เป็ นมะเร็ งระยะลุกลาม)

หมำยเหตุ : บริษัทสงวนสิ ทธิ์ในกำรเรียกเอกสำรเพิ่มเติมจำกที่ระบุไว้ เพือ่ ประโยชน์ ต่อกำรพิจำรณำ
ข้อแนะนา
1. เอกสารที่นาส่ งบริ ษทั หากเป็ นเอกสารฉบับสาเนาจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้องจากผูเ้ อาประกันภัย
2. ผูเ้ อาประกันภัยต้องลงลายมือชื่อในเอกสารเรี ยกร้องสิ นไหมทดแทนในตาแหน่ง ลายเซ็นผูเ้ อาประกันภัย ในกรณี ที่ผเู้ อาประกันภัยไม่สามารถ
ลงนามได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่พร้อมทั้งระบุวา่ เป็ นนิ้วหัวแม่มือข้างไหนของผูเ้ อาประกันภัย พร้อมทั้งมีพยานเซ็นรับรอง 2 ท่าน
3. หากปรากฏว่า ชื่อ หรื อนามสกุลของผูเ้ อาประกันในเอกสารประกอบการเรี ยกร้องสิ นไหมทดแทนไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ตอ้ งส่ ง
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุลของทางราชการประกอบการพิจารณา
4. ระยะเวลาการพิจารณาสิ นไหม ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง แต่หากมีเหตุอนั ควรสงสัยว่า
การเรี ยกร้องเพื่อให้ชดใช้สินไหมตามกรมธรรม์ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปได้ตาม
ความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
ที่อยู่ในการจัดส่ งเอกสาร
บริษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด(มหาชน) (ฝ่ ายพิจารณาสินไหม )
สานักงานใหญ่ เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี ้ ทาวเวอร์ ชัน้ 1/1, 2/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

แบบฟอร์ มการเรียกร้ องค่ าสินไหมคุ้มครองการเจ็บป่ วยด้ วยโรคมะเร็ง
1.รายละเอียดของผู้ขอเอาประกันภัย
หมายเลขกรมธรรม์ ...................................................
ชื่อ นามสกุล ........................................................................................................... อายุ .......................... ปี
ที่อยู่ ...........................................................................................................................................................................................
อาชีพ ..................................................................................................... วัน เดือน ปี เกิด ............................................................
ระบุสถานที่นาส่งเช็คค่าสินไหม (ต้ องมีผ้ เู ซ็นรับเอกสารกับบุรุษไปรษณีย์) .........................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................................

2. รายละเอียดการเรียกร้ องสินไหมทดแทน
2.1 ลักษณะอาการซึง่ ทาให้ ท่านต้ องเข้ าพบแพทย์
............................................................................................................................. ......................................................................
.................................................................................................................................................................. .................................
2.2 อาการเหล่านี ้เป็ นมานานเท่าใดก่อนที่ผ้ เู อาประกันภัยจะเข้ ารักษาในโรงพยาบาล
................................................................................................................................................. .................................................
2.3 วันที่เข้ าพบแพทย์ครัง้ แรก
................................................................................................................................................................................ ..................
2.4 ลักษณะอาการป่ วยขันพื
้ ้นฐานและอาการป่ วยที่เพิ่มขึ ้น
...................................................................................................................................................................................... ............
2.5 ท่านเคยได้ รับการรักษาเกี่ยวกับอาการป่ วยลักษณะเดียวกันนี ้มาก่อนหรื อไม่ ถ้ าใช่ให้ แนบรายละเอียดด้ วย
.............................................................................................................................................. ...................................................

3. รายละเอียดของการปรึกษาทางการแพทย์ เกี่ยวกับการเจ็บป่ วยครัง้ นี ้

3.1 กรุ ณาให้ รายละเอียดเกี่ยวกับการรับคาปรึกษาจากแพทย์
ชื่อแพทย์.................................................................................................................... .................................................................
ที่อยู่ ........................................................................................................................................... ................................................
วันที่เข้ าปรึกษาแพทย์ ............................................................................................................................. .....................................

3.2 ถ้ าคุณเคยเข้ ารักษาเกี่ยวกับอาการป่ วยลักษณะเดียวกันนี ้ กรุ ณาแถลงรายละเอียด
โรงพยาบาล ............................................................................................................................. ...................................................
วันที่เข้ ารับการรักษา ..................................................... วัน ที่ออกจากโรงพยาบาล .......................................................................

3.3 รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้ ารับการรักษา (นอกเหนือจากข้ อ 3.1 และข้ อ 3.2)
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................

4. ขอรับเงินสินไหม โดย

4.1  โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร.............................................................................เลขบัญชี................................................................

4.2  เช็คเข้ าบัญชี นาส่งที่อยู่ ....................................................................................................................................................................................
(ต้ องมีผ้ ูเซ็นรั บเอกสารกับบุรุษไปรษณีย์)

5. ข้ อมูลทั่วไป
5.1 ท่านหรื อครอบครัวของท่านคนใดคนหนึง่ (บิดา มารดา คูส่ มรส หรื อพี่น้อง) เป็ น หรื อ เคยเป็ นโรคที่มีอาการคล้ ายคลึง
หรื อเกี่ยวเนื่องกับอาการเจ็บป่ วยดังกล่าวหรื อไม่

ไม่มี

มี

โปรดแถลงรายละเอียด

ระบุความสัมพันธ์ ............................................. วันที่รับการวินิจฉัย ......................................................................
ชนิดของโรค/อาการ .............................................................................................................................................
5.2 ท่านเคยมีประวัตกิ ารเรี ยกร้ องสินไหมในโรคดังกล่าวกับบริ ษัทประกันชีวติ อื่นหรื อไม่
ไม่มี

มี

โปรดระบุรายละเอียด

ชนิดของการประกันภัย ......................................................................................................... .................................................
จานวนเงินสินไหมที่ได้ รับหรื อกาลังเรี ยกร้ อง .............................................................................................................................
5.3 ท่านสูบบุหรี่ หรื อไม่

สูบ

ไม่ สบู

ถ้ าสูบ สูบปริ มาณเท่าใดต่อวัน

....................................................................................................

สูบมานานเท่าใด

....................................................................................................

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความดังกล่าวเป็ นความจริ ง และทราบดีหากข้ อความดังกล่าวไม่ตรงต่อความเป็ นจริ ง หรื อไม่ครบถ้ วนอาจมี
ผลเสียต่อการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนและการพิจารณาต่อสัญญาประกันของบริ ษัทได้
ลายเซ็นต์ผ้ เู อาประกันภัย .................................................................................... วันที่ ............................. ......................................
กรณีที่ผ้ เู อาประกันภัยไม่สามารถเซ็นชื่อในแบบฟอร์ มนี ้ได้ ให้ ญาติหรื อบุคคลที่มีหน้ าที่รับผิดชอบดูแลผู้เอาประกันในระหว่างที่
เจ็บป่ วยเป็ นผู้กรอกและเซ็นชื่อพร้ อมระบุความสัมพันธ์ลงแบบฟอร์ มนี ้
ข้ าพเจ้ ามอบฉันทะให้ โรงพยาบาล แพทย์หรื อบุคคลอื่นใดซึง่ ได้ กระทาการรักษาข้ าพเจ้ า มีอานาจแจ้ งถึงการเจ็บป่ วยหรื อการได้ รับ
บาดเจ็บ ประวัตทิ างการแพทย์ การให้ คาปรึกษา ใบสัง่ ยา หรื อการรักษาและสาเนาบันทึกของโรงพยาลหรื อบันทึกทางการแพทย์ของข้ าพเจ้ า
ต่อ บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด (มหาชน) หรื อผู้แทนของบริ ษัท ก็ได้ อนึง่ สาเนารู ปถ่ายของใบมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่ามีผลบังคับใช้
เช่นเดียวกับต้ นฉบับ
ลายเซ็นต์ผ้ เู อาประกันภัย ................................................................. 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

AUTH

