รำยกำรเอกสำรที่ต้องนำส่ งในกำรเรี ยกร้ องสินไหมทุพพลภำพสิน้ เชิงถำวร/ยกเว้ นกำรชำระ
เบีย้ ประกันภัย (WP)
ตัวจริง / สำเนำ
√
√

แบบฟอร์ มการเรี ยกร้ องค่าสินไหมตามสัญญาเพิ่มเติมกรณีทพุ พลภาพโดยสิ ้นเชิงถาวร/ยกเว้ นการ
ชาระเบี ้ยประกันภัย

√

แบบฟอร์ มรายงานการตรวจร่างกายผู้เอาประกัน โดยแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู

√

หนังสืออนุญาตให้ เปิ ดเผยรายละเอียดการรักษาพยาบาล
√

สาเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

√

ภาพถ่ายปั จจุบนั (เต็มตัว) / การสูญเสียอวัยวะ

√

กรมธรรม์ต้นฉบับและใบเสร็ จรับเงินงวดสุดท้ าย

หมายเหตุ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเรียกเอกสารเพิม่ เติมจากทีร่ ะบุไว้ เพือ่ ประโยชน์ ต่อการพิจารณา
ข้ อแนะนา
1.เอกสารที่นาส่งบริ ษัท หากเป็ นเอกสารฉบับสาเนาจะต้ องมีการรับรองสาเนาถูกต้ องจากผู้เอาประกันภัย
2.ผู้เอาประกันภัยต้ องลงลายมือชื่อในเอกสารเรี ยกร้ องสินไหมทดแทนในตาแหน่งลายเซ็นต์ผ้ เู อาประกันภัยในกรณีที่ผ้ เู อาประกันภัยไม่สามารถลง
นามได้ ให้ พิมพ์ลายนิ ้วหัวแม่มือพร้ อมทังระบุ
้ ว่าเป็ นนิ ้วหัวแม่มือข้ างไหนของผู้เอาประกันภัย พร้ อมทังมี
้ พยานเซ็นต์รับรอง 2 ท่าน
3.หากปรากฏว่า ชื่อ หรื อนามสกุลของผู้เอาประกันในเอกสารประกอบการเรี ยกร้ องสินไหมทดแทนไม่ตรงกับทีร่ ะบุไว้ ในกรมธรรม์ต้องส่งหลักฐาน
การเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุลของทางราชการประกอบการพิจารณา
4.กรณีเบิกจากบริ ษัทประกันร่ วม ต้ นสังกัด หรื อสวัสดิการอื่น ขอให้ จดั ส่งใบเสร็ จรับเงินต้ นฉบับที่ประทับตราต้ นสังกัดพร้ อมทังแนบรายการหรื
้
อใบ
แสดงรายการที่สวัสดิการอื่นๆได้ จ่ายเงินแล้ วประกอบทุกครัง้ ซึง่ บริ ษัทจะพิจารณาจ่ายเพิ่มเฉพาะส่วนของผลต่างที่อยู่ภายใต้ ผลประโยชน์ ที่ได้ ซื ้อไว้
ในกรมธรรม์
5.ระยะเวลาการพิจารณาสินไหม ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับเอกสารครบถ้ วนและถูกต้ อง แต่หากมีเหตุอนั สมควรสงสัยว่าการเรี ยกร้ อง
เพื่อให้ ชดใช้ สินไหมตามกรมธรรม์ไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ ระยะเวลาที่กาหนดไว้ อาจขยายออกไปได้ ตามความจาเป็ น แต่ทงนี
ั ้ ้จะ
ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับเอกสารครบถ้ วนแล้ ว

ที่อยู่ในกำรจัดส่ งเอกสำร
บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด(มหาชน) (ฝ่ ำยสินไหม)
สานักงานใหญ่ เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี ้ ทาวเวอร์ ชัน้ 1/1, 2/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ใบเรียกร้ องกรณีทุพพลภำพสิน้ เชิงถำวร/ยกเว้ นกำรชำระเบีย้ ประกันภัย
ก. ข้ อมูลผู้เอาประกันภัย (ชื่อ-สกุล) ………………………………………………………………………….......................…........……………………
กรมธรรม์เลขที่ ……………............................ ………………………………………………………………............................….…………….....
ที่อยูป่ ั จจุบนั …………………………………………………………………………โทรศัพท์ ................................................................................
ระบุสถานที่นาส่งเช็คค่าสินไหม (ต้ องมีผ้ เู ซ็นรับเอกสารกับบุรุษไปรษณีย์) ...........................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ข. ข้ อมูลการทุพพลภาพ
1. วันที่ปรากฏอาการทุพพลภาพครัง้ แรก…………………………………………………..................…………………………............................
สาเหตุ………………………………………………………………….....................……………………………….…………………………...
มีอาการ....................................................................................................................................................................... ………….........
สถานพยาบาลที่เข้ ารับการรักษา…………………………………...................……………………………………………….…………..........
2. วันที่แพทย์วินิจฉัยว่าทุพพลภาพ…………………………………………....................……………………………………….…………..........
2. รายละเอียดแพทย์ผ้ วู ินิจฉัยว่าทุพพลภาพ............................ ………...............……………………………………….…………..................
สถานที่ทางาน……………………....................…………...................……………………………………….………….............................
3. วันที่พบแพทย์ครัง้ สุดท้ าย............................................................................................................................................ …………..........
มีอาการ........................................................................................................................................................ ………..…………..........
สถานพยาบาลที่เข้ ารับการรักษา…………………………............................................…………… ……...........………...…………..........
4. ลักษณะอาการของท่านในปั จจุบนั
ทากิจวัตรประจาวัน , ทางานได้ ตามปกติ
อยูภ่ ายในบริเวณบ้ านเท่านัน้
นอนอยูบ่ นเตียงเท่านัน้
อื่นๆ …………………………………………………………....................……………………………….....…………………………..
ค. เอกสารที่ใช้ ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
ได้ จดั ส่งสาเนาประวัติการรักษาทังหมดมาพร้
้
อมเอกสารฉบับนี ้แล้ วจากสถานพยาบาล
อื่นๆ ………………………………………………………………………....................………………........………………………….
ง. ท่านมีสิทธิเรียกร้ องจากบริษัทประกันภัยอื่น หรือไม่มี หากมี กรุณาระบุ
…………………………………………………………………………………………...........................…………………………………………...
จ. ท่านขอรับเงินสินไหม โดย  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร…………………………………………….เลขบัญชี......................................
(แนบสาเนาสมุดบัญชีหน้ าแรก)
 เช็คเข้ าบัญชี นาส่งที่อยู…
่ ……………………………………………………………………………………………………………………..

ถ้ อยแถลงและกำรมอบอำนำจ
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า
ข้ อความดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นจริ งทุกประการ และในการนีห้ ากบริ ษัท และ / หรื อ ตัวแทนของ บริ ษัท
แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ประสงค์จะขอทราบรายละเอียดอื่นๆ เกี่ ยวกับประวัติสุขภาพของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ายินยอมให้
แพทย์ผ้ ูทาการตรวจรักษาหรื อโรงพยาบาล หรื อ สถานพยาบาลแถลงข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับอาการ และประวัติการรักษาพยาบาลของข้ าพเจ้ า
ให้ กบั บริ ษัทและ / หรื อตัวแทนของ บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ทราบได้ ทกุ ประการ อนึ่ง สาเนาภาพถ่ายของการมอบ
อานาจนี ้ ให้ ถือว่ามีผลบังคับได้ และสมบูรณ์เท่ากับต้ นฉบับ
ลงชื่อ.............................................................ผู้ทาการแทน
(
)

ลงชื่อ...............................................................ผู้เอาประกัน
(
)

ใบแสดงควำมเห็นแพทย์ รับรองอำกำรทุพพลภำพ
ชื่อผู้ป่วย………………………………………………..……….เลขที่ H.N…………………………….เลขที่ A.N................................................................
ผู้ป่วยปรากฏอาการทุพพลภาพครัง้ แรกเมื่อ.................................................จากสาเหตุ ………………………..……………………………………………
โรคประจาตัวอื่นๆที่มี ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระยะเวลาของโรค เริ่มเป็ นเมื่อ..................................................................สถานพยาบาลที่รักษา..................................................................................
ก. กำรประเมินกำรสูญเสียสมรรถภำพ
1. ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวัน
1.1 อาบน ้า
[ ] สามารถอาบน ้าเองได้
[ ] ต้ องได้ รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น
1.2 แต่งตัว
[ ] สามารถสวมหรือถอดเสื ้อ กางเกง ได้ เอง
[ ] ต้ องได้ รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น
1.3 ทานอาหาร
[ ] สามารถทานอาหารเองได้
[ ] ต้ องได้ รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น
1.4 ขับถ่าย
[ ] สามารถควบคุมระบบขับถ่าย อุจจาระและปั สสาวะได้
[ ] ไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายได้
1.5 การเคลื่อนย้ าย
[ ] สามารถเคลื่อนย้ ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ เอง
[ ] ต้ องได้ รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น
2. ความสามารถในการมองเห็น [ ] ดวงตามองเห็นได้ ทงั ้ 2 ข้ าง
[ ] ดวงตาบอดสนิท 1 ข้ าง คือ ข้ าง.............................................
[ ] ดวงตาบอดสนิท มองไม่เห็นทัง้ 2 ข้ าง
[ ] อื่นๆ ....................................................................................
3. ความสามารถในการใช้ มือและแขน
[ ] ใช้ มือและแขนทากิจวัตรได้ ทงั ้ 2 ข้ าง
[ ] ไม่สามารถใช้ มือและแขนทากิจวัตรได้ 1 ข้ าง คือ ข้ าง .........................................................
[ ] ใช้ มือและแขนทากิจวัตรไม่ได้ เลย ทัง้ 2 ข้ าง [ ] อื่นๆ ..............................................................................................................................
4.ความสามารถในการยืนและเดิน
[ ] สามารถทรงตัวได้ และสามารถเดินได้ เองโดยไม่ต้องให้ บคุ คลอื่นช่วยเหลือ
[ ] ไม่สามารถทรงตัวได้ และไม่สามารถลุกขึ ้นยืน หรือเดินได้ เอง
5. สติปัญญา / พฤติกรรม [ ] เหมือนคนปกติ
[ ] ผิดปกติ โปรดระบุรายละเอียด ...............................................................................................................................
6. ความสามารถในการประกอบอาชีพ ทังงานประจ
้
าและงานอื่นๆ
[ ] สามารถประกอบอาชีพประจาหรืออาชีพอื่นได้ เช่น .........................................................................................................................................
[ ] ไม่สามารถประกอบอาชีพประจา และอาชีพอื่นได้
ข.ผลกำรประเมิน
1. ผู้ป่วยมีโอกาสหายจากทุพพลภาพหรือไม่
[ ] มี เนื่องจาก.................................................................................................................................................................................................
[ ] ยังสรุปไม่ได้ เนื่องจาก ................................................................................................................................................................................
[ ] ไม่มีโอกาสหายจากการทุพพลภาพ
2. ปั จจุบนั มีความสามารถระดับที่ .....................
ระดับที่ 1 ช่วยเหลือตัวเองในการประกอบกิจวัตรหลักในชีวติ ประจาวันไม่ได้ เลยหรือได้ น้อยมาก และต้ องการการช่วยเหลืออย่างมาก
ระดับที่ 2 ช่วยเหลือตัวเองในการประกอบกิจวัตรหลักในชีวติ ประจาวันได้ บ้าง ต้ องการการช่วยเหลือค่อนข้ างมาก
ระดับ ที่ 3 ช่ว ยเหลือตัวเองในการประกอบกิจวัตรหลักในชีวิ ตประจาวัน ได้ มาก อาจต้ องการคนคอยแนะน าหรื อคอยระวังอยู่ด้า นข้ างหรื อใช้ อุป กรณ์
เครื่ องช่วยคนพิการหรือการปรับปรุงสิ่งของเครื่ องใช้ ประจาตัว แต่ไม่สามารถออกนอกบ้ าน ศึกษาเล่าเรี ยน ประกอบอาชีพ หรื อ เข้ าสังคมได้ ด้วยตนเองแม้ ใน
สิ่งแวดล้ อมที่เอื ้ออานวยต่อคนพิการ
ระดับที่4 ช่วยเหลือตัวเองในการประกอบกิจวัตรหลักในชีวติ ประจาวันได้ เอง อาจใช้ อปุ กรณ์เครื่องช่วยคนพิการ หรือการปรับปรุงสิ่งของเครื่องใช้ ประจาตัว
สามารถออกนอกบ้ าน ศึกษาเล่าเรียน ประกอบอาชีพ หรือเข้ าสังคมได้ ด้วยตนเองในสิ่งแวดล้ อมที่เอื ้ออานวยต่อคนพิการ
ระดับ ที่ 5 ช่วยเหลือตัวเองในการประกอบกิจวัต รหลักในชีวิต ประจาวันได้ เอง อาจต้ องใช้ อุปกรณ์ เครื่ องช่วยคนพิการ หรื อการปรับปรุงสิ่ งของเครื่ องใช้
ประจาตัว สามารถออกนอกบ้ าน ศึกษาเล่าเรียน ประกอบอาชีพ หรือเข้ าสังคมได้ เยี่ยงคนปกติ
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจและรักษาผู้ป่วยตามที่กล่าวนามข้ างต้ นด้ วยตนเอง และขอรับรองว่ารายงานดังกล่าวข้ างต้ นถูกต้ องและเป็ นจริงทุกประการ
ลงนาม ..................................................................................................................แพทย์ผ้ ตู รวจรักษา
คุณวุฒิ...................................................................สถานพยาบาล.......................................................
วันที่ ..........................เดือน ...................................................พ.ศ............................
(ประทับตราสถานพยาบาล)

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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