Check List รายการทีต่ ้ องนาส่ งในกรณีเรียกร้ องสิ นไหมค่ ารักษาพยาบาลสั ญญาเพิม่ เติมเอชเอส (HS)
ตัวจริ ง / สำเนำ
แบบฟอร์มกำรเรี ยกร้องสิ นไหม

√

√

√

ใบรำยงำนแพทย์ผตู ้ รวจรักษำตำมแบบฟอร์มของบริ ษทั
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ พร้อมรำยละเอียดรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำรับกำรรักษำตัวที่โรงพยำบำล

√

√

สำเนำบันทึกประจำวันตำรวจกรณี อุบตั ิเหตุ (ถ้ำมี)

√

สำเนำบัตรประชำชนของผูเ้ อำประกัน ที่ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

√

สำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงชื่อ นำมสกุล ที่ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี)
√

เอกสำรทำงกำรแพทย์อื่นๆ (ถ้ำมี)

√

หนังสื ออนุญำตหรื อยินยอมให้เปิ ดเผยรำยละเอียดประวัติกำรรักษำพยำบำล

√

สำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำร ที่ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องหำกเลือกรับเงินสิ นไหมโดยกำรโอนเงิน
หมายเหตุ : บริษัทสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ เพือ่ ประโยชน์ ต่อการพิจารณา

ข้ อแนะนา
1.เอกสารที่นาส่งบริษัท หากเป็ นเอกสารฉบับสาเนาจะต้ องมีการรับรองสาเนาถูกต้ องจากผู้เอาประกันภัย
2.ผู้เอาประกันภัยต้ องลงลายมือชื่อในเอกสารเรียกร้ องสินไหมทดแทนในตาแหน่งลายเซ็นต์ผ้ เู อาประกันภัยในกรณีที่ผ้ เู อาประกันภัยไม่สามารถลงนามได้ ให้ พิมพ์ลาย
นิ ้วหัวแม่มือพร้ อมทังระบุ
้ ว่าเป็ นนิ ้วหัวแม่มือข้ างไหนของผู้เอาประกันภัย พร้ อมทังมี
้ พยานเซ็นต์รับรอง 2 ท่าน
3.หากปรากฏว่า ชือ่ หรือนามสกุลของผู้เอาประกันในเอกสารประกอบการเรียกร้ องสินไหมทดแทนไม่ตรงกับที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ต้องส่งหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรื อ
นามสกุลของทางราชการประกอบการพิจารณา
4.กรณีเบิกจากบริษัทประกันร่วม ต้ นสังกัด หรือสวัสดิการอื่น ขอให้ จดั ส่งใบเสร็จรับเงินต้ นฉบับที่ประทับตราต้ นสังกัดพร้ อมทังแนบรายการหรื
้
อใบแสดงรายการที่
สวัสดิการอื่นๆได้ จา่ ยเงินแล้ วประกอบทุกครัง้ ซึง่ บริษัทจะพิจารณาจ่ายเพิ่มเฉพาะส่วนของผลต่างที่อยูภ่ ายใต้ ผลประโยชน์ที่ได้ ซื ้อไว้ ในกรมธรรม์
5.ระยะเวลาการพิจารณาสินไหม ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วนั ที่บริษัทได้ รับเอกสารครบถ้ วนและถูกต้ อง แต่หากมีเหตุอนั สมควรสงสัยว่าการเรียกร้ องเพื่อให้ ชดใช้ สินไหมตาม
กรมธรรม์ไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ ระยะเวลาที่กาหนดไว้ อาจขยายออกไปได้ ตามความจาเป็ น แต่ทงนี
ั ้ ้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริษัทได้ รับเอกสาร
ครบถ้ วนแล้ ว

ที่อยู่ในการจัดส่ งเอกสาร
บริ ษทั แอ๊ดวำนซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จำกัด(มหำชน) (ฝ่ ายสิ นไหม )
สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 175 อำคำรสำธรซิต้ ี ทำวเวอร์ ชั้น 1/1, 2/1ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุ งเทพฯ 10120
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แบบฟอร์ มเรียกร้ องสิ นไหมค่ ารักษาพยาบาลสั ญญาเพิม่ เติมเอชเอส (HS)
ส่ วนที1่ กรอกโดยผู้เอาประกันภัย / ผู้เรียกร้ อง (เพื่อเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของท่ำนกรุ ณำกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์)
1) ชื่อ-สกุลผูเ้ อำประกันภัย…………………………..……….…… กรมธรรม์เลขที่ ………….
ndividual Insurance
เพศ ( ) ชำย ( ) หญิง อำยุ………….……… ปี ( ) บัตรประชำชน ( ) ใบขับขี่ ( ) บัตรประจำตัวข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ เลขที่…...……………………..
ที่อยูป่ ัจจุบนั ..........................................................................................โทรศัพท์...................................................อีเมล .............................................
สถำนที่ทำงำน ..................................................................................โทรศัพท์.......................................... อำชีพ/ลักษณะงำน .................................................
มีประกันกับบริ ษทั ประกันอื่นหรื อไม่ (ถ้ำมีโปรดระบุชื่อและเลขที่กรมธรรม์) ........................................................................................................................
2) กรณีเจ็บป่ วย: อำกำรเจ็บป่ วยของผูเ้ อำประกันภัย ..................................................................................................................................................................
ระยะเวลำของอำกำรก่อนที่ผเู้ อำประกันภัยจะเข้ำรับกำรรักษำครั้งนี้ .......................................................................................................................................
ชื่อสถำนพยำบำลที่เข้ำไปรับกำรรักษำก่อนกำรรักษำครั้งนี้ ......................................................................วันที่เข้ำรับกำรรักษำ...............................................
3) กรณีอุบัติเหตุ: วันที่เกิดอุบตั ิเหตุ .....................................เวลำ..............................สถำนที่เกิดเหตุ..........................................................................................
โปรดระบุเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยละเอียด .................................................................................................................................................................................
ลักษณะบำดแผล ขนำดและตำแหน่งของอวัยวะที่ได้รับบำดเจ็บ .............................................................................................................................................
ชื่อ/ที่อยู่ ผูเ้ ห็นเหตุกำรณ์ .....................................................................มีกำรแจ้งควำมหรื อไม่, ที่ใด........................................................................................
สำหรับกำรเกิดอุบตั ิเหตุครั้งนี้เคยรักษำที่ใดมำก่อนหรื อไม่ ไม่เคยรักษำที่ใด เคยรักษำที่ ………………………………..เมื่อ : ………….…….........
4) ชื่อสถำนพยำบำลที่ไปรับกำรรักษำ ...........................................................................แพทย์ผรู้ ักษำ .........................................................................................
วิธีกำรรักษำที่ได้รับ ..................................................................................................................................................................................................................
5) สำหรับกำรเจ็บป่ วยหรื อกรณี อุบตั ิเหตุครั้งนี้ ค่ำรักษำพยำบำล ชำระเงินเอง ใช้สิทธิค่ำรักษำผ่ำนโรงพยำบำลไปแล้ว เป็ นเงิน ……….….…....... บำท
6) ข้ำพเจ้ำขอรับเงินสิ นไหม  โอนเข้ำบัญชีธนำคำร ........................................เลขที่บญั ชี........................................................... (พร้ อมแนบสมุดบัญชี)
 ขอรับเป็ นเช็ค นำส่ งที่อยู่ .............................................................................................................................. (ต้ องมีผู้เซ็นต์ รับเอกสารกับบุรุษไปรษณีย์)
หน ังสือให้ความยินยอม
ข ้าพเจ ้า ขอรับรองว่า แบบฟอร์มเรียกร ้องฉบับนี้ตลอดจนเอกสารและหลัก ฐานต่างๆ ทีไ่ ด ้แถลงและส่งมอบให ้ไว ้แก่บริษัท ดังกล่าว ข ้าพเจ ้าได ้ทราบและเข ้าใจ
ข ้อเท็จจริงทัง้ หมดเป็ นอย่างดี และยอมรับว่าถูกต ้องตรงตามความเป็ นจริงทุกประการ และทราบดีวา่ หากกรอกข ้อความไม่ตรงกับความเป็ นจริง หรือไม่ครบถ ้วน อาจทาให ้
เกิดข ้อขัดข ้องในการเรียกร ้องค่าสินไหม และการพิจารณาต่อ สัญญาประกันภัยของบริษั ทได ้ นอกจากนัน
้ ข ้าพเจ ้า ขอให ้และยินยอมให ้ แพทย์ สถานพยาบาล บริษัท
้ ชาติ และประวัตก
ประกัน ภัย อืน
่ หรือ บุค คลที่เ กี่ย วข ้อง ซึง่ มีข ้อมูล ส่ว นบุค คล ข ้อมูล สุขภาพ ความพิก าร พฤติก รรมทางเพศ ข ้อมูล ชีว ภาพ ข ้อมูล พัน ธุก รรม เชือ
ิ าร
รัก ษาพยาบาลของข ้าพเจ ้าทีผ
่ า่ นมาหรือจะมีขน
ึ้ ในอนาคต สามารถเปิ ดเผยข ้อมูลดัง กล่าวให ้แก่บริษัท ตัวแทนประกันชีวต
ิ ของบริษัท หรือ ผู ้แทนของบริษัท หรือบริษัท
นายหน ้าประกันภัย หรือผู ้ถือกรมธรรม์ เพือ
่ การขอเอาประกันภัย หรือการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือดาเนิน การใด ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกรมธรรม์ประกันภัย
้ ชาติ
ข ้าพเจ ้า ยินยอมให ้ บริษัท เก็บรวบรวม ใช ้ และเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคล ข ้อมูลสุขภาพ ความพิการ พฤติกรรมทางเพศ ข ้อมูลชีวภาพ ข ้อมูลพันธุกรรม เชือ
และประวัตก
ิ ารรักษาพยาบาลของข ้าพเจ ้า ต่อหน่วยงานทีม
่ อ
ี านาจตามกฎหมาย หรือบริษัทนายหน ้าประกันภัยต่อ หรือต่อบริษั ทประกันภัยต่อ บุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้อง ตัวแทน
ประกันชีวต
ิ ของบริษัท บุคคลากร หรือ ผู ้แทนของบริษัท หรือ ผู ้ถือกรมธรรม์ และ/หรือ บริษั ทนายหน ้าประกันภัย เพือ
่ การขอเอาประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามกรมธรรม์
ประกันภัยหรือใช ้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือเพือ
่ ใช ้ในการดาเนินการใด ๆ ทีเ่ กีย
่ วกับกรมธรรม์ประกันภัย
กรณีทเี่ รียกร ้องสินไหมผ่านโรงพยาบาล ข ้าพเจ ้ายินยอมและตกลงให ้ บริษัทจ่ายค่ารักษาพยาบาลให ้แก่สถานพยาบาลทีข
่ ้าพเจ ้าได ้เข ้ารับการรักษานี้ โดยถือ
เสมือนหนึง่ บริษัทได ้จ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลให ้แก่ข ้าพเจ ้าโดยชอบแล ้วตามข ้อก าหนดและเงือ
่ นไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย ทัง้ นี้ ค่ารักษาพยาบาลใด ๆ ทีอ
่ ยู่นอก
เหนือความคุ ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย ข ้าพเจ ้าจะเป็ นผู ้ชาระให ้แก่สถาน พยาบาลโดยตรงเอง และ ข ้าพเจ ้าเข ้าใจเป็ นอย่างดีวา่ บริษัทจะขอสงวนสิทธิต
์ ามข ้อตกลงใน
โครงการชาระค่ารักษาพยาบาลผ่านโรงพยาบาล หากตรวจสอบพบว่าการเจ็บป่ วยหรืออุบต
ั เิ หตุของข ้าพเจ ้าอยูภ
่ ายใต ้เงือ
่ นไขข ้อยกเว ้นของกรมธรรม์ประกันภัย แม ้บริษัทจะ
ได ้ให ้ความเห็นชอบในการรับตัวไว ้เป็ นผู ้ป่ วยในเบือ
้ งต ้นแล ้วก็ตาม ในกรณีนี้ หากบริษัทได ้สารองจ่ายค่ารักษา ให ้แก่สถานพยาบาลแทนข ้าพเจ ้าไปแล ้วข ้าพเจ ้ายินยอมทีจ
่ ะ
้ คืนแก่บริษัทภายใน 7 วันนับจากวันทีไ่ ด ้รับคาบอกกล่าวจากบริษัท
ชาระเงินทัง้ สิน
อนึง่ สาเนาใบหนังสือให ้ความยินยอมนีใ้ ห ้ถือว่ามีผลบังคับได ้เช่นเดียวกับต ้นฉบับ
ข ้าพเจ ้าได ้ ทราบและเข ้าใจข ้อความตลอดจนเงือ
่ นไขและวิธป
ี ฏิบต
ั ข
ิ องบริษัทตามเอกสารฉบับนี้ เป็ นอย่างดีโดยละเอียดครบถ ้วนแล ้ว เห็นว่าถูกต ้องตามเจตนาของ
ข ้าพเจ ้าจึงได ้ตกลงยินยอมผูกพันปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ
่ นไข และวิธป
ี ฏิบต
ั ข
ิ องบริษัท ทุกประการ
หมายเหตุ :
* กรณีผู ้เอาประกันภัยเป็ นผู ้เยาว์ ให ้ผู ้ปกครองลงนามแทนพร ้อมระบุความสัมพันธ์
** กรณีลงนามโดยใช ้วิธพ
ี ม
ิ พ์ลายนิว้ มือ ต ้องมีพยานลงนามรับรอง 2 ท่าน
ลงนามผู ้เอาประกันภัย : …………………………………………… วันที่ : …………………………
พยาน : …………………………… พยาน : ……………………………
(………………………………………) ความสัมพันธ์ : …………………………
(……………………………)
(…………………………)
ลงนามผู ้ให ้ความยินยอม : ……………………………… ในฐานะ

บิดา/มารดา

ผู ้แทนโดยชอบธรรมของผู ้เอาประกันภัย (กรณีผู ้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะ)

(………………………………)
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ส่ วนที2่ รายงานแพทย์ ผ้ทู าการรักษา
Part A
For Hospital
Patient’s name………………………………………………………
ID Card Number……………………………………………………
Age: …………………yrs.
Sex: ……………………

Hospital’s name……………………………………………………………………
H.N. #……………………………………… A.N. #…………………………………
IPD

Day Surgery

OPD

1.

Visit / Admission date: ………………………………. Time: ………………………. Vital signs: T: …………… P: ……………… R: ……………… BP: ………………………

2.

Chief complaint and duration: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

3.

Present illness or cause of injury: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.

Physical exam : …………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.

Previous treatment for this illness or injury (Date & Place): …………………………………………………………………………………………….…..………………………

6.

Is the illness related to : (please tick

 if yes)

 Pregnancy / Childbirth / Infertility / Caesarean section / Miscarriage

 Congenital / Hereditary disease

 Nervous / Mental / Emotional / Sleeping disorder

 Influence of Drugs / Alcohol

 Cosmetic reason / Dental care / Refractive errors correction

 AIDS

 An accident; Date of accident: ……………..……………..……….……. Time: ………………………………………..…………………………………………….………….…
7.

Underlying condition: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..

8.

Provisional diagnosis: ………………………………..………………………………………… AdjRW =…………………………………………………….……………………………

9.

Can the condition be managed under Out Patient basis



Yes



No

(If No please provide more information) …………………….………………………………………………………………………….………………………………..…………………..
10.

Reasons of admission …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.

Plan of treatment …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Physician's name

……………………………………………………………………..

Medical license No.

.……………………

(……………………………………………………………………)

Date.

…………………….
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Discharge Notification Form
Part B
Medical certification
Patient’s name…………………………………………………………
ID Card Number………………………………………………………
Age: ………………………yrs.
Sex: ………………………

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

1. For Illness
a)

2. For Injury

Date you first saw this patient for this illness: ………………………

a) Date of injury………………………………………….. Time: …………………

……………………………………………………………………………………………….

b) Cause of injury…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

c) Details of injury ………………………………………………

b)

d) Did you smell alcohol from the patient?

Chief complaint and duration of symptom(s) :

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

( ) No ( ) Not known
( ) Yes, blood alcohol test (if any) = ……………………… mg%
e) Level of consciousness ( ) Normal
( ) Confusion

( ) Drowsiness
( ) Semi-coma
( ) Coma
f) Estimated time for recovery …………………………………………………………….
Did the patient need to be admitted to hospital? ( ) No ( ) Yes, indication for admission……………………………………………………………………..……....

……………………………………………………………………………………………….

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..………
Vital signs: T…………………… P…………………… R ………..……….... BP……………………….
Pertinent Clinical findings (Symptoms & Signs) ……………………………………………………………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……………………..…………
Investigation & Result (Lab, EKG, X – ray, etc.) ……………….…………………………………………………………………………………………………….……….………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….………………….………………..
HIV Test ( ) No ( ) Yes, Result: ………………………………………..…… Date performed: …………………..…………………………………………….………………
Underlying disease: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..……………...
Diagnosis 1: ………………………………………………………………….……………..…ICD10-TM : ……………….………………
Diagnosis 2: ……………………………………………………………….………………..…ICD10-TM : ……………………………….
Diagnosis 3: …………………………………………………………………….……………..ICD10-TM : ……………….………………

Adjusted RW

10. Treatment: …………………………………………………….…………………………………….………………………………………….
11. Surgery/Operation: ……………………………………………………………………………………..… ICD9-CM: ..…………….…..……. Date performed: …………………
Anaesthesia Type: ( ) General Anaesthesia ( ) Spinal Anaesthesia ( ) Local Anaesthesia ( ) Others …………………………………………………………………

12. Pathological report : ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
13. Complications (if any): …………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….…………
14. Is the illness related to alcohol, drug abuse or addiction? ( ) No ( ) Yes, please specify …………………………………………………………..………...………
15. For Female:

Is the patient pregnant?

( ) No ( ) Yes, gestational age ………………………....…… weeks

Was the treatment related to infertility?
( ) No ( ) Yes, please specify ………..…….……………………………………………………….………
16. Has patient ever been treated by another doctor before? ( ) No ( ) Yes, please give name and address ……………………………………………………….

17. Was the illness/injury contributed to or influenced by any of the following
a) Physical defects/congenital anomaly ( ) No ( ) Yes
b) Degenerative change(s)

( ) No ( ) Yes

18. Others past medical history
Date

Signs & Symptoms

Diagnosis

Treatment

Hospital

19. Other comments about the injury / illness…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
I, hereby certify that I have personally examined and treated the insured in connection with the disability and that the facts are in my opinion as given above.
Physician’s signature

…………………………………………………….

Medical specialty: ……………………………………….

Thai Medical license no: .….….

(……………………………………………………)

Tel no: ………………………………………………………

Date: ……………………………...…..

Medical institute: ……………………………………………………………..

Address: ……………………………………………………………………………………..………………..

Remark: Doctor who issue this report must be a doctor who is licensed to practice medicine and correctly registered by the Thai Medical Council
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หนังสื อยินยอมให้ เปิ ดเผยประวัติการรักษา
เขียนที่______________________________________________
วันที่___________________________________
หนังสื อฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่ำข้ำพเจ้ำ_______________________________________อำยุ_______________ปี
บ้ำนเลขที่_________________หมู่ที่_________ตรอก/ซอย ___________________________ถนน __________________________
ตำบล/แขวง _________________________ อำเภอ/เขต ________________________จังหวัด ___________________________________
โทรศัพท์มือถือ__________________________________________ อีเมล_________________________________________________
เลขประจำตัวประชำชน ____________________________________หรื อเลขหนังสื อเดินทำง __________________________________
กรุ ณำเลือกกรณี ใดกรณี หนึ่ง
ในฐำนะ

ผูข้ อเอำประกันภัย/ผูเ้ อำประกันภัย
ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม/ทำยำท

ผูช้ ำระเบี้ยประกัน หรื อ

ผูอ้ นุบำล/ผูพ้ ิทกั ษ์

ผูจ้ ดั กำรมรดก

ผูร้ ับประโยชน์ ของ______________________________

บัตรผูป้ ่ วยเลขที่________________________________โรงพยำบำล/คลินิก _______________________________________
บัตรผูป้ ่ วยเลขที่________________________________โรงพยำบำล/คลินิก _______________________________________
บัตรผูป้ ่ วยเลขที่________________________________โรงพยำบำล/คลินิก _______________________________________
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้โรงพยำบำล / คลินิก / สถำบัน / บุคคลอื่นใดที่มีบนั ทึกประวัติสุขภำพ กำรป่ วย กำรบำดเจ็บ ผลกำรตรวจวินิจฉัยทำง
ห้องปฏิ บัติกำร กำรตรวจทำงรั งสี วิทยำและภำพกำรแพทย์ หรื อกำรตรวจทำงกำรแพทย์อื่นๆ ของ___________________________________
เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งให้แก่ บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชี วิต จากัด(มหาชน) หรื อผูร้ ับมอบอำนำจของบริ ษทั ขอคัด หรื อถ่ำยเอกสำรหรื อขอคำ
รับรองประวัติกำรรักษำ พยำบำลเพื่อกำรขอเอำประกันภัยหรื อพิจำรณำชดใช้เงินตำมสัญญำประกันชีวิต หรื อ เงินผลประโยชน์อนั จะพึงจ่ำยตำม
กรมธรรม์และยินยอมให้บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสุ ขภำพต่อ บริ ษทั ประกันภัยหรื อบริ ษทั ประกันวินำศภัย หรื อบุคคลที่
เกี่ ยวข้อง หรื อ หน่ วยงำนที่ มีอำนำจตำมกฎหมำย โดยให้หนังสื อฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับจนกว่ำจะชดใช้เงิ นตำมสัญญำประกันภัยฉบับที่ ให้ควำม
ยินยอมนี้แล้วเสร็ จ
เพื่อเป็ นหลักฐำนจึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นสำคัญต่อหน้ำพยำน อนึ่ง สาเนาภาพถ่ ายของหนังสือฉบับนี้ ให้ มผี ลบังคับใช้ ได้ เช่ นเดียวกับ
ต้ นฉบับ
ลงชื่อ_________________________________ ผูใ้ ห้ควำมยินยอม
(
)
ลงชื่อ__________________________________ พยำน
(
)
ลงชื่อ__________________________________ พยำน
(
)
หมำยเหตุ : ถ้ำผูใ้ ห้ควำมยินยอมไม่สำมำรถลงนำมได้ ให้พิมพ์ลำยนิ้วมือหัวแม่มือไว้เป็ นหลักฐำนในช่องลงชื่ อ (ระบุดว้ ยว่ำ เป็ นลำยพิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้ำงใด) พร้อมทั้งให้
พยำนลงชื่ออย่ำงน้อย 2 คน
หนังสื อฉบับนี้ เป็ นสิ ทธิ์ ของแผนกพิจำรณำรับประกันภัยและสิ นไหม บริ ษทั แอ๊ดวำนซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน) ใช้ได้เฉพำะผูท้ ี่ได้รับมอบอำนำจจำกทำงบริ ษทั ห้ำมมิให้ผหู ้ นึ่ง
ผูใ้ ดใช้ หรื อลอกเลียนแบบ

AUTH-UWC
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