รายการที่ต้องนาส่ งในการเรียกร้ องสินไหมค่ารักษาพยาบาล (HS Check List)
ตัวจริ ง / สำเนำ
แบบฟอร์มกำรเรี ยกร้องสิ นไหมค่ำรักษำพยำบำล(HS) และลงนำมในช่องผูเ้ อำประกันภัย

√
√

√

ใบรำยงำนแพทย์ผตู้ รวจรักษำตำมแบบฟอร์มของบริ ษทั
ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับ พร้อมรำยละเอียดรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำรับกำรรักษำตัวที่โรงพยำบำล

√
√

สำเนำบันทึกประจำวันตำรวจกรณี อุบตั ิเหตุ (ถ้ำมี)

√

สำเนำบัตรประชำชนของผูเ้ อำประกัน ที่ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

√

หลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงชื่อ นำมสกุล ที่ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี)

√
√

√

√

√

เอกสำรทำงกำรแพทย์อื่นๆ (ถ้ำมี)
หนังสื ออนุญำตให้เปิ ดเผยรำยละเอียดกำรรักษำพยำบำล
สำเนำหน้ำแรกสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรที่ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง หำกเลือกรับเงินสิ นไหมโดยกำรโอนเงิน

หมายเหตุ : บริษัทสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ เพือ่ ประโยชน์ ต่อการพิจารณา

ข้ อแนะนา
1.เอกสารที่นาส่งบริ ษัท หากเป็ นเอกสารฉบับสาเนาจะต้ องมีการรับรองสาเนาถูกต้ องจากผู้เอาประกันภัย
2.ผู้เอาประกันภัยต้ องลงลายมือชื่อในเอกสารเรี ยกร้ องสินไหมทดแทนในตาแหน่งลายเซ็นต์ผ้ เู อาประกันภัยในกรณีที่ผ้ เู อาประกันภัยไม่สามารถลงนามได้ ให้
พิมพ์ลายนิ ้วหัวแม่มือพร้ อมทังระบุ
้ ว่าเป็ นนิ ้วหัวแม่มือข้ างไหนของผู้เอาประกันภัย พร้ อมทังมี
้ พยานเซ็นต์รับรอง 2 ท่าน
3.หากปรากฏว่า ชื่อ หรื อนามสกุลของผู้เอาประกันในเอกสารประกอบการเรี ยกร้ องสินไหมทดแทนไม่ตรงกับทีร่ ะบุไว้ ในกรมธรรม์ต้องส่งหลักฐานการ
เปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุลของทางราชการประกอบการพิจารณา
4.กรณีเบิกจากบริ ษัทประกันร่ วม ต้ นสังกัด หรื อสวัสดิการอื่น ขอให้ จดั ส่งใบเสร็ จรับเงินต้ นฉบับที่ประทับตราต้ นสังกัดพร้ อมทังแนบรายการหรื
้
อใบแสดง
รายการที่สวัสดิการอื่นๆได้ จ่ายเงินแล้ วประกอบทุกครัง้ ซึง่ บริ ษัทจะพิจารณาจ่ายเพิ่มเฉพาะส่วนของผลต่างที่อยู่ภายใต้ ผลประโยชน์ที่ได้ ซื ้อไว้ ในกรมธรรม์
5.ระยะเวลาการพิจารณาสินไหม ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับเอกสารครบถ้ วนและถูกต้ อง แต่หากมีเหตุอนั สมควรสงสัยว่าการเรี ยกร้ องเพื่อให้ ชดใช้
สินไหมตามกรมธรรม์ไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ ระยะเวลาที่กาหนดไว้ อาจขยายออกไปได้ ตามความจาเป็ น แต่ทงนี
ั ้ ้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่
วันที่บริ ษัทได้ รับเอกสารครบถ้ วนแล้ ว

ทีอ่ ยู่ในการจัดส่ งเอกสาร
บริ ษทั แอ๊ดวำนซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จำกัด(มหำชน) (ฝ่ ายสินไหม )
สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 175 อำคำรสำธรซิต้ ี ทำวเวอร์ ชั้น 1/1, 2/1ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุ งเทพฯ 10120

แบบฟอร์ มเรียกร้ องสิ นไหมค่ ารักษาพยาบาล
ส่ วนที่ 1 กรอกโดยผู้เอาประกันภัย / ผู้เรียกร้ อง

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

1) ชื่อ-สกุล......................................................................... .....อำยุ (ปั จจุบนั )........................ปี เลขที่บตั รประชำชน ...........................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั ....................................................................................................................................โทรศัพท์..........................................................
สถำนที่ทำงำน................................................................................................................................โทรศัพท์...........................................................
อำชีพ/ลักษณะงำน...................................................................................................................................................................................................
มีประกันกับบริ ษทั ประกันอื่นหรื อไม่ (ถ้ำมีโปรดระบุชื่อและเลขที่กรมธรรม์)......................................................................................................
2) กรณีเจ็บป่ วย: อำกำรเจ็บป่ วยของผูเ้ อำประกันภัย................................................................................................................................................
ระยะเวลำของอำกำรก่อนที่ผเู ้ อำประกันภัยจะเข้ำรับกำรรักษำครั้งนี้......................................................................................................................
ชื่อสถำนพยำบำลที่เข้ำไปรับกำรรักษำก่อนกำรรักษำครั้งนี้......................................................................วันที่เข้ำรับกำรรักษำ..............................
3) กรณีอุบตั เิ หตุ วันที่เกิดอุบตั ิเหตุ.....................................เวลำ..............................สถำนที่เกิดเหตุ.........................................................................
โปรดระบุเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยละเอียด................................................................................................................................................................
ลักษณะบำดแผล ขนำดและตำแหน่งของอวัยวะที่ได้รับบำดเจ็บ............................................................................................................................
ชื่อ/ที่อยู่ ผูเ้ ห็นเหตุกำรณ์.....................................................................มีกำรแจ้งควำมหรื อไม่, ที่ใด........................................................................
4) ชื่อสถำนพยำบำลที่ไปรับกำรรักษำ.........................................................................................................................................................................
แพทย์ผรู ้ ักษำ...........................................................................................................................................................................................................
วิธีกำรรักษำ.............................................................................................................................................................................................................
5) อำกำรปั จจุบนั .........................................................................................................................................................................................................
6) ข้ำพเจ้ำขอรับเงินสิ นไหม  โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร........................................เลขบัญชี.....................................................(แนบสมุดบัญชี)
 เช็คเข้ำบัญชี นำส่งที่อยู่ .................................................................................................................... (ต้ องมีผ้เู ซ็นรับเอกสารกับบุรุษไปรษณีย์)
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นควำมจริ ง และทรำบดี ว่ำหำกกรอกข้อควำมไม่ตรงต่อควำมเป็ นจริ ง หรื อไม่ครบถ้วนอำจเป็ นผลเสี ยต่อกำร
เรี ยกร้องค่ำสิ นไหม และกำรพิจำรณำต่อสัญญำประกันภัยของบริ ษทั ได้ นอกจำกนั้น ข้ำพเจ้ำยินยอมและตกลงให้โรงพยำบำล แพทย์ หรื อบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ที่ได้ทำ
กำรตรวจรักษำข้ำพเจ้ำ หรื อบุคคลผูอ้ ยูใ่ นควำมปกครองของข้ำพเจ้ำ มีอำนำจแจ้งข้อควำมใดๆ หรื อเปิ ดเผยประวัติสุขภำพ ให้แก่ บริ ษทั แอ๊ดวำนซ์ ไลฟ์ ประกันชี วิต จำกัด
(มหำชน) หรื อผูแ้ ทนของบริ ษทั เพื่อกำรจ่ำยเงินสิ นไหมทดแทนตำมกรมธรรม์ได้

ลงชื่อ..................................................................ผูเ้ อำประกันภัย

ลงชื่อ........................................................................ผูท้ ำกำรแทน

(....................................................................) ตัวบรรจง

(.....................................................................) ตัวบรรจง

วันที่..................................................................

ควำมสัมพันธ์...........................................................
(เฉพำะกรณี ที่ผเู ้ อำประกันไม่อยูใ่ นฐำนะเรี ยกร้องได้)

ส่ วนที่ 2 รายงานแพทย์ ผู้ทาการรักษา
Patient’s name……………………………………………….
ID Card Number……………………………………….….
Age: …….………..yrs Sex: ……..……..

Hospital’s name…………………………………………….........………………
H.N.#……….…………………….... A.N.#…………………….....…………..
Admit Date & time ………………………..D/C Date & time …………….....…

For Illness
For Accident
a. How long had the patient experienced the symptoms? ……………………………………
a. Date & time of accident? …………………………………………………….
b. How long do you feel that symptoms existed prior to this consultation? …………………
b. Cause of accident? …………………………………………………………….
Date first saw the patient for this illness/ injury: ………………………………….…...…
Chief Complaint and duration of symptoms:
Present Illness/Details of Injury: …………….….………………………………………..
……………………………………………………………………
Pertinent clinical findings: ……………………………………………….…………….…
……………………………………………………………………
1. Did you advise the patient to be admitted to the hospital? [ ] No [ ] Yes,
indication:…………………..…..……………………………..…………………………………………………………………………….………………..
2. Did the patient refer to you by other physician(s)? [ ] No [ ] Yes, Doctor’s Name: …………………………..……Hospital……….…………………..
3. Investigation
Lab:………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………...
X-ray: …………………………………….……...……………………………………………………………………..……………….…..
Others: ……………… …………………………………………….…….. HIV Test [ ] Not Done [ ] Done, Result
4. a) Treatment
Medicine: .…………………………………………………………………………..………………………….……………………………
Surgery/Operation: ……………………………..……… ICD 9-CM or 10TM: ………... …………… Performed Date ……….……….
Pathology Report: ……...………………….…….……………..…………………………………………………………………………

5.
6.
7.
8.

9.

Surgeon’s Name: ………………………………….. Specialty ……………..………………. Performed Date ……….…….…………….
b) Diagnosis and treatment by other doctors in the same occasion: [ ] No [ ] Yes, Specify ……….……………….………………………….………..
Diagnosis 1 …………….……...…………….…….… ICD 10 ………...….... 2 ……………….……………........…..…… ICD 10 ……………..……
3 …………….……...…………………..… ICD 10 ………...……. 4 …………….……...………….……......… ICD 10 ………………..…
(a) Result of Treatment: [ ] Good [ ] Fair [ ] Poor
(b) Possibility of recurrence ? [ ] No [ ] Yes
(a) Date of the last treatment / Follow up: …………………………
(b) The patient’s symptoms at the time of your last consultations / examination? …..……………………………………………………………………….
Was the injury / illness contributed to or influenced by any of the following
a) Physical defects/congenital anomaly [ ] No [ ] Yes
b) Unfavorable past medical history
[ ] No [ ] Yes
c) Alcohol or drugs [ ] No [ ] Yes, specify………………………...
d) Degenerative changes (s)
[ ] No [ ] Yes
e) A family history that increased the probability or severity of this disease
[ ] No [ ] Yes
f) Doctor’s advice to have periodic “ Medical Screening” for this disease because of increased risk
[ ] No [ ] Yes
For Female: a) Was the patient pregnant at the time of treatment? [ ] No [ ] Yes, specify…………..……. Weeks/month
b) Was the treatment related to infertility?
[ ] No [ ] Yes, specify ……………………………….…………………...…….

10. Other past medical history
Date

Diagnosis

Treatment

Duration

I, hereby certify that I have personally examined and treated the insured in connection to the above disability and that the facts are in my opinion as given above.
physician………………………………………..…………Specialty………………………………………License No…….……………….…....
(…………………………………………..……….………….…..………) Date ………..….……………..………………… Tel No……………………………………………..……...…

Doctor/Hospital’s Name

Name of

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

