Check list รำยกำรทีต่ ้ องนำส่ งในกรณีเรียกร้ องสิ นไหมสั ญญำเพิม่ เติมค่ ำชดเชยรำยวัน (HIB/HAB) หรือสิ นไหมอุบัติเหตุ
ส่ วนบุคคลผลประโยชน์ กำรชดเชยรำยได้ (PAHAB)
ตัวจริง / สำเนำ
แบบฟอร์มการเรี ยกร้องสิ นไหม

√
√

หรื อ

√

ใบรับรองแพทย์

√

ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ หรื อ ใบสรุ ปหน้างบค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
สาเนาบัตรประชาชน ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

√
√

หลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
หนังสื ออนุญาตให้เปิ ดเผยรายละเอียดประวัติการรักษาพยาบาล

√
√

√

รายงานบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าที่ตารวจกรณี เป็ นอุบตั ิเหตุ (ถ้ามี)
สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องหากเลือกรับเงินสิ นไหมโดยการโอนเงิน

√

หมำยเหตุ : บริษัทสงวนสิ ทธิ์ในกำรเรียกเอกสำรเพิ่มเติมจำกที่ระบุไว้ เพือ่ ประโยชน์ ต่อกำรพิจำรณำ
ข้ อแนะนำ
1.
2.
3.
4.

เอกสารที่นาส่งบริ ษทั หากเป็ นเอกสารฉบับสาเนาจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้องจากผูเ้ อาประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยต้องลงลายมือชื่อในเอกสารเรี ยกร้ องสิ นไหมทดแทนในตาแหน่ง ลายเซ็นต์ผเู้ อาประกันภัย ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถลงนามได้ ให้
พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่พร้อมทั้งระบุว่าเป็ นนิ้วหัวแม่มือข้างไหนของผูเ้ อาประกันภัย พร้อมทั้งมีพยานเซ็นต์รับรอง 2 ท่าน
หากปรากฏว่า ชื่ อ หรื อนามสกุลของผูเ้ อาประกันในเอกสารประกอบการเรี ยกร้ องสิ นไหมทดแทนไม่ตรงกับ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ตอ้ งส่ งหลักฐาน
การเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุลของทางราชการประกอบการพิจารณา
ระยะเวลาการพิจารณาสิ นไหม ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูก ต้อง แต่หากมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้อง
เพื่อให้ชดใช้สินไหมตามกรมธรรม์ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ ระยะเวลาที่กาหนดไว้ให้ขยายออกไปได้ตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้ จะไม่
เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

ทีอ่ ยู่ในกำรจัดส่ งเอกสำร
บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด(มหาชน) (ฝ่ ำยพิจำรณำสินไหม)
สานักงานใหญ่ เลขที่ 175 อาคารสาธรซิต้ ี ทาวเวอร์ ชั้น 1/1, 2/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
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แบบฟอร์ มเรียกร้ องสินไหมค่ าชดเชยรายวัน กรณีเข้ ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ Day Surgery
ชื่อและนามสกุลผู้เอาประกันภัย :____________________________________
กรมธรรม์เลขที่ :__________________________________________________
ข้ อ

คาถาม

1.

โปรดแจ้ งชื่อที่อยู่ปัจจุบนั และที่อยู่ของสถานที่ทางาน เบอร์ โทรศัพท์ และอาชีพ
โดยระบุหน้ าที่การงาน และตาแหน่งงานที่รับผิดชอบ

วัน เดือน ปี เกิด : __________________________
วันที่เข้ ารับการรักษา : _______________________
รายละเอียด

2.

อะไรเป็ นสาเหตุของการเกิดอาการ หรื อโรคดังกล่าว และระยะเวลาที่นอนรักษา
ตัวในโรงพยาบาลกี่วนั โดยระบุช่วงเวลาดังกล่าว

3.

ท่านได้ รับการวินิจฉัย หรื อมีอาการครัง้ แรก เมื่อใด

4.

โปรดให้ รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษา ที่ทา่ นได้ รับ

5.

ครัง้ สุดท้ ายที่ท่านได้ ไปพบแพทย์

6.

โปรดระบุชื่อ ที่อยู่ ของสถานพยาบาล และชื่อแพทย์ ที่ไปรับการรักษา

7.

ขอรับเงินสินไหม
โอนเข้ าบัญชีธนาคาร โปรดระบุเลขทีบ่ ญ
ั ชีธนาคารพร้ อมแนบสาเนา
หน้ าสมุดบัญชีธนาคาร
รับเป็ นเช็ค โปรดระบุ ที่อยู่สาหรับจัดส่งเช็คที่ต้องมีผ้ เู ซ็นต์รับเอกสาร

หน ังสือให้ความยินยอม
ข ้าพเจ ้า ขอรับรองว่า แบบฟอร์มเรียกร ้องฉบับนี้ตลอดจนเอกสารและหลักฐานต่างๆ ทีไ่ ด ้แถลงและส่งมอบให ้ไว ้แก่บริษัทดังกล่าว ข ้าพเจ ้า ได ้ทราบและ
เข ้าใจข ้อเท็จจริงทัง้ หมดเป็ นอย่างดี และยอมรับว่าถูกต ้องตรงตามความเป็ นจริงทุกประการ และทราบดีวา่ หากกรอกข ้อความไม่ตรงกับความเป็ นจริง หรออไม่ครบถ ้วน อาจ
ทาให ้เกิดข ้อขัดข ้องในการเรียกร ้องค่าสินไหม และการพิจารณาต่อสัญญาประกันภัยของบริษัทได ้
ข ้าพเจ ้า ขอให ้และยินยอมให ้ แพทย์ สถานพยาบาล บริษัทประกันภัยออน
่ หรออ บุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้อง ซึง่ มีข ้อมูลส่วนบุคคล ข ้อมูลสุขภาพ ความพิการ พฤติกรรม
้ ชาติ และประวัตก
ทางเพศ ข ้อมูลชีวภาพ ข ้อมูลพันธุกรรม เชออ
ิ ารรักษาพยาบาลของข ้าพเจ ้าทีผ
่ ่านมาหรออจะมีขน
ึ้ ในอนาคต สามารถเปิ ดเผยข ้อมูลดังกล่าวให ้แก่บริษั ท
ตัวแทนประกันชีวต
ิ ของบริษัท หรออผู ้แทนของบริษัท หรออบริษัทนายหน ้าประกันภัย หรออผู ้ถออกรมธรรม์ เพออ
่ การขอเอาประกันภัย หรออการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย
หรออดาเนินการใด ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกรมธรรม์ประกันภัย
้
ข ้าพเจ ้า ยินยอมให ้ บริษัท เก็บรวบรวม ใช ้ และเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคล ข ้อมูลสุขภาพ ความพิการ พฤติกรรมทางเพศ ข ้อมูลชีวภาพ ข ้อมูลพันธุกรรมเชออ
ชาติ และประวัตก
ิ ารรักษาพยาบาลของข ้าพเจ ้า ต่อ หน่วยงานทีม
่ อ
ี านาจตามกฎหมาย หรออ บริษั ทนายหน ้าประกันภัย ต่อ หรออ ต่ อ บริษัทประกันภัย ต่อ บุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ตัวแทนประกันชีวต
ิ ของบริษั ท บุคคลากร หรออ ผู ้แทนของบริษัท หรออ ผู ้ถออ กรมธรรม์ และ/หรออ บริษั ทนายหน ้าประกันภัย เพออ
่ การขอเอาประกัน ภัย หรออการจ่ายเงินตาม
กรมธรรม์ประกันภัยหรออใช ้ประโยชน์ทางการแพทย์หรออเพออ
่ ใช ้ในการดาเนินการใด ๆ ทีเ่ กีย
่ วกับกรมธรรม์ประกันภัย
อนึง่ สาเนาใบหนังสออให ้ความยินยอมนีใ้ ห ้ถออว่ามีผลบังคับได ้เช่นเดียวกับต ้นฉบับ
ข ้าพเจ ้าได ้ ทราบและเข ้าใจข ้อความตลอดจนเงออ
่ นไขและวิธป
ี ฏิบัตข
ิ องบริษั ทตามเอกสารฉบับนี้ เป็ นอย่างดีโดยละเอียดครบถ ้วนแล ้ว เห็นว่าถูกต ้องตาม
เจตนาของข ้าพเจ ้าจึงได ้ตกลงยินยอมผูกพันปฏิบต
ั ต
ิ ามเงออ
่ นไข และวิธป
ี ฏิบต
ั ข
ิ องบริษัท ทุกประการ
หมายเหตุ :
* กรณีผู ้เอาประกันภัยเป็ นผู ้เยาว์ ให ้ผู ้ปกครองลงนามแทนพร ้อมระบุความสัมพันธ์
** กรณีลงนามโดยใช ้วิธพ
ี ม
ิ พ์ลายนิว้ มออ ต ้องมีพยานลงนามรับรอง 2 ท่าน
ผู ้เอาประกันภัย : ……………………………

วันที่ : …………………………

พยาน : …………………………

(……………………………) ความสัมพันธ์ : ……………………
ผู ้ให ้ความยินยอม : ………………………………… ในฐานะ

บิดา/มารดา

(…………………………)

พยาน : …………………………
(…………………………)

ผู ้แทนโดยชอบธรรมของผู ้เอาประกันภัย (กรณีผู ้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะ)

(……………………………………)
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หนังสื อยินยอมให้ เปิ ดเผยประวัติกำรรักษำ
เขียนที่______________________________________________
วันที่___________________________________
หนังสื อฉบับนี้ทาขึ้นเพื่อแสดงว่าข้าพเจ้า_______________________________________อายุ_______________ปี
บ้านเลขที่_________________หมู่ที่_________ตรอก/ซอย ___________________________ถนน __________________________
ตาบล/แขวง _________________________ อาเภอ/เขต ________________________จังหวัด ___________________________________
โทรศัพท์มือถือ__________________________________________ อีเมล_________________________________________________
เลขประจาตัวประชาชน ____________________________________หรื อเลขหนังสื อเดินทาง __________________________________
กรุ ณาเลือกกรณี ใดกรณี หนึ่ง
ในฐานะ ผูข้ อเอาประกันภัย/ผูเ้ อาประกันภัย ผูช้ าระเบี้ยประกัน หรื อ
ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม/ทายาท ผูอ้ นุบาล /ผูพ้ ิทกั ษ์ ผูจ้ ดั การมรดก ผูร้ ับประโยชน์ ของ__________________________
บัตรผูป้ ่ วยเลขที่________________________________โรงพยาบาล/คลินิก _______________________________________
บัตรผูป้ ่ วยเลขที่________________________________โรงพยาบาล/คลินิก _______________________________________
บัตรผูป้ ่ วยเลขที่________________________________โรงพยาบาล/คลินิก _______________________________________
ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงพยาบาล / คลินิก / สถาบัน / บุคคลอื่นใดที่มีบนั ทึกประวัติสุขภาพ การป่ วย การบาดเจ็บ ผลการตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบตั ิการ การตรวจทางรังสีวทิ ยาและภาพการแพทย์ หรื อการตรวจทางการแพทย์อื่นๆ ของ___________________________________
เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งให้แก่ บริ ษทั แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชี วิต จากัด(มหาชน) หรื อผูร้ ับมอบอานาจของบริ ษทั ขอคัด หรื อถ่ายเอกสารหรื อขอคา
รับรองประวัติการรักษา พยาบาลเพื่อการขอเอาประกันภัยหรื อพิจารณาชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวติ หรื อ เงินผลประโยชน์อนั จะพึงจ่ายตาม
กรมธรรม์และยินยอมให้บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพต่อ บริ ษทั ประกันภัยหรื อบริ ษทั ประกันวินาศภัย หรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้อง หรื อ หน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย โดยให้หนังสื อฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับจนกว่าจะชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัยฉบับที่ให้ความ
ยินยอมนี้แล้วเสร็ จ
เพื่อเป็ นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน อนึ่ง สำเนำภำพถ่ ำยของหนังสือฉบับนี้ ให้ มผี ลบังคับใช้ ได้ เช่ นเดียวกับ
ต้ นฉบับ
ลงชื่อ_________________________________ ผูใ้ ห้ความยินยอม
(
)
ลงชื่อ__________________________________ พยาน
(
)
ลงชื่อ__________________________________ พยาน
(
)
หมายเหตุ : ถ้าผูใ้ ห้ความยินยอมไม่สามารถลงนามได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือไว้เป็ นหลักฐานในช่องลงชื่อ (ระบุดว้ ยว่า เป็ นลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือ
ข้างใด) พร้อมทั้งให้พยานลงชื่ออย่างน้อย 2 คน
หนังสื อฉบับนี้เป็ นสิ ทธิ์ของแผนกพิจารณารับประกันภัยและสิ นไหม บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด (มหาชน) ใช้ได้เฉพาะผูท้ ี่ได้รับมอบ
อานาจจากทางบริ ษทั ห้ามมิให้ผหู้ นึ่ งผูใ้ ดใช้ หรื อลอกเลียนแบบ
AUTH-UWC
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