 เรียกร้องผ่ านโรงพยาบาลคู่สญ
ั ญา

คาร้องเรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทน

คาแนะนาสาหรับเจ้าหน้ าที่ โรงพยาบาล (กรณี รกั ษาโดยใช้ CREDIT)
กรุณาให้ผู้เอาประกันภัยกรอกคาร้องฯ ฉบับนี้ พร้อมให้แพทย์ผู้ตรวจรักษารับรอง และ
ถ่ า ยส าเนาบัต รประจ าตัว ผู้ เ อาประกันภัย ที่บ ริษั ท ฯ ออกให้ แ ละส าเนาบัต รประจาตั ว
ประชาชน แนบมาพร้อมคาร้องฯ ฉบับนี้ แล้วนาส่งพร้อมการวางบิลกับบริษัทฯ ทุกครัง้

 ลูกค้าเรียกร้องโดยตรงกับบริษัทฯ

ผู้เอาประกันภัยโปรดตอบคาถามทุกข้อโดยสมบูรณ์และชัดเจน (It is important that a complete answer be given to every question)
1.

ชือ่ ผู้ชาระเบี้ย (กรณีผู้เอาประกันเป็ นผู้เยาว์) (Policyholder Name)

............................................................................ กรมธรรม์เลขที่ (Policy

No.) ............................................

2.

ผู้เอาประกันภัยที่รบั การรักษา ชือ่ -สกุล(Patient’s Name) ....................................................................................................................................................อายุ (Age).................................

ั บนั (Address) ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
ที่อยูป่ จจุ
อีเมล(E-mail) ....................................................................................... โทรศัพท์บ้าน (Tel) ..................................................................โทรศัพท์มอื ถือ (Tel.) .........................................................
3.
4.

การรับการรักษาครังแรก
้
เมื่อวันที่ (Date of First Treatment) ……………………… สถานพยาบาลที่ทาการรักษา (Hospital/Clinic’s Name) …………………...………
รายละเอี ยดการบาดเจ็บ/เจ็บป่ วย วันที่เข้ารับการรักษาครัง้ นี้ (Treatment Date) ………………………………………………………………………………………………………………………….
สาเหตุ (Cause)
อุบตั ิ เหตุ (Accident)
เจ็บป่ วย (illness)
วันที่เกิดเหตุ/เจ็บป่วย (Date of Incident)…….. ………………เวลา (Time)…………….….………… สถานที่ (Place) …………………………………...…………………………………………
สาเหตุการเกิดเหตุ / เจ็บปว่ ยขึน้ อย่างไร(What Happened) ....……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เป็ นมานานเท่าใดก่อนเข้ารักษา (How Long?) ……………………………………………..

ตรวจอื่นๆระบุ (Others) ……………………………………………………………………

5.

กรณี เป็ นผู้ป่วยในเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตัง้ แต่วนั ที่(Date of Admit).........................................................ถึงวันที่ (Date of Discharge) .........................................................................

6.

ท่านมีการเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษทั อื่นหรือไม่ โปรดระบุช่ อื บริษทั และเลขที่กรมธรรม์ (Other Insurance, If Yes. Give Details) ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….

7.

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่เคยแจ้งไว้กบั บริษทั
รับเช็คผ่านสาขาหรือตัวแทน
ให้บริษทั ส่งเช็ค/ดราฟท์ตามที่อยูป่ จั จุบนั
ขอแก้ไขเลขที่บญั ชีธนาคารใหม่ ชื่อธนาคาร.............................................................................เลขที่บญ
ั ชี.............................................................
** กรณี ขอเปลี่ยนแปลง/แก้ ไขเลขที่บญ
ั ชีที่เคยให้ไว้ กรุณาแนบสาเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ที่ ระบุชื่อ/เลขที่บญ
ั ชีชดั เจน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง **

ขอรับเงิ นโดย

ทัง้ นี้ หากไม่มกี ารแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขที่บญั ชีใดๆ บริษทั ฯ จะยึดถือเลขที่บญ
ั ชีนี้ สาหรับการจ่ายผลประโยชน์ ทุกประเภทที่ขอให้โอนเข้าบัญชีธนาคาร(รวมถึงเงินจ่ายคืน
ั
ตามเงื่อนไขกรมธรรม์และเงินปนผล)

หนังสือให้ความยินยอม ฯ
ข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์ หรือบริษัทประกันภัยอื่น บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือสถานพยาบาล ซึ่งมีประวัตสิ ุขภาพของข้าพเจ้าที่ผ่านมา หรือจะมีขน้ ึ ต่อไปใน
อนาคต เปิ ดเผยข้อเท็จจริงให้แก่บริษทั ฯ หรือผู้แทนของบริษัทฯ เพื่อการขอเอาประกันภัย หรือ การจ่ายเงินตามกรมธรรม์ได้ ข้าพเจ้ายิ นยอมให้บริษัทฯ
จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลของข้าพเจ้ า ต่ อ บริษั ท ประกันภัย หรือ บริษั ท ประกันภัยต่ อ บุ ค คลที่เ กี่ยวข้อ ง หรือ ต่ อ
หน่วยงานที่มอี านาจตามกฎหมาย หรือบุคคลากรทางการแพทย์ เพื่อการขอเอาประกันหรือการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ หรือประโยชน์ทางการแพทย์ได้
** อนึ่ ง สำเนำหนังสื อให้ ควำมยิ นยอมฯ ฉบับนี้ ให้ ถือว่ ำมี ผลบังคับได้ เช่ นเดี ยวกับตันฉบับ **
กรณีท่เี รียกร้องสินไหมผ่านโรงพยาบาล ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้บริษัทฯ จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่สถานพยาบาลที่ขา้ พเจ้าได้รบั การรักษานี้
โดยถือเสมือนหนึงบริษัทฯ ได้จ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้แก่ขา้ พเจ้า โดยชอบแล้วตามข้อกาหนดและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย ทัง้ นี้ค่ารักษา
พยาบาลใดๆ ที่อยูน่ อกเหนือความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย ข้าพเจ้าจะเป็ นผู้ชาระเงินให้แก่สถานพยาบาลโดยตรงเอง และข้าพเจ้าเข้าใจเป็ น
อย่างดีว่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิตามข้
์ อตกลงโครงการชาระค่ารักษาพยาบาลผ่านโรงพยาบาล หากตวรวจสอบพบว่ า การเจ็ บ ป่ ว ยหรือ อุ บ ัต ิเ หตุ ของ
ข้าพเจ้าอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขข้อยกเว้นของกรมธรรม์ แม้บริษัทฯ จะได้ให้ความเห็นขอบในการรับตัวไว้เป็ นผู้ป่วยในเบื้องต้นแล้วก็ตาม ในกรณีท่บี ริษัทฯ ได้
สารองจ่ายค่ารัก ษาให้ แ ก่ ส ถานพยาบาลแทนข้า พเจ้ า ไปแล้ ว ข้า พเจ้ า ยินยอมที่จะชาระเงินทัง้ สิ้นคืนแก่ บ ริษั ท ฯ ภายใน 7 วัน นับ จากวันที่ ได้ ร ับ
คาบอกกล่าว
ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความตลอดจนเงื่อนไขและวิธปี ฎิบตั ขิ องบริษัทฯ ตามเอกสารฉบับนี้เป็ นอย่างดีโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว เห็ นว่ า ถู ก ต้ อ ง
ตามเจตนาของข้าพเจ้า จึงได้ตกลงยินยอมผูกพันปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข และวิธปี ฎิบตั ขิ องบริษัทฯ ทุกประการ
ลำยเซ็นผู้เอำประกันภัย : ....................................................................... วันที่ .......................................................... พยาน ..............................................................................
(
) ความสัมพันธ์ .............................................
**กรณีผู้เอาประกันเป็ นผู้เยาว์ ให้ผู้ปกครองลงนามพร้อมระบุความสัมพันธ์ ** กรณีลงนามโดยวิธพี มิ พ์ลายนิ้วมือ ต้องมีพยานลงนามรับรอง **
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ใบรับรองแพทย์ผ้ตู รวจรักษำ
CERTIFICATE OF MEDICAL ATTENDANT

แพทย์ผู้ตรวจรักษาซึ่งออกใบแสดงความคิดเห็นนี้ ควรเป็ นแพทย์ปริญญาและมีใบอนุ ญาตประกอบโรคศิลป์ โดยบริษทั จะไม่ร ับผิดชอบถึงค่าใช้จา่ ย ในการให้ได้มาซึ่งเอกสารนี้

1) ชือ่ และนามสกุลผู้ป่วย…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..……….. อายุ …………………………………… ปี
Patient’s name and surname

Age

2) เลขทีบ่ ัตรประจาตัว …………………………………………………………………………………..
ID card No.
H.N. ………………………………………………………….……………… A.N.

ประชาชน

ข้าราชการ

อืน่ ๆ ………………………………….

Citizen

Official

Other

………………………..………………………………………………….. X.N. …………………………………………….…………………………

3) วันทีม่ ารับการรักษา (Date of hospital attending)
ก. ผู้ป่วยนอก วันที่ ………………………………………………….. เวลา ……………………………..น.
Out Patient

ข. ผู้ป่วยใน
In Patient

Date

Years

Time

ถึงวันที่ …………………………………………… เวลา ………………..………….…… น.
To Date

Time

วันที่ …………………………………………………….. เวลา ……………………………..น.

ถึงวันที่ ……………………………………………

เวลา ……………………………….…น.

Date

To Date

Time

Time

AM/PM

AM/PM

AM/PM

AM/PM

4) สาเหตุการบาดเจ็บ / เจ็บป่ วย (Cause of injury / illness) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5) วันทีเ่ กิดเหตุ (Date of accident) …………………………………………………………………………………………………… เวลา (Time)…………………………….………………… น. (AM/PM)
6) รายละเอียดการบาดเจ็บ / เจ็บป่ วย (โปรดแจ้ งลักษณะบาดแผล / อวัยวะทีบ่ าดเจ็บ / อาการเจ็บป่ วยและการวินิจฉัยโรค)
Detail of injury / illness symptom (Please specify wound and injured organs / Symptom or disease)
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….…………………

7) รายละเอียดการรักษา (Detail of Treatment) หรือผลการตรวจทางห้ องทดลอง (Lab’s Test)
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8) ได้รับการรักษามาก่อนหรือไม่ (โปรดแจ้ งสถานพยาบาล) …………………………………… ………………………………………………… ……………………….………………………………………………
Had any previous treatment? (Please specify name of hospital / clinic)

9) มารับการรักษาครั้งสุดท้ายเมือ่ (Date of last treatment) …………………………………… ………………………………………………………………………………..………………………………………..
10) ผู้ป่วยมีครรภ์ / มีโรคอืน่ อยู่แล้ วหรือไม่ (ถ้ามีโปรดแจ้ ง)..…………………………………………………………………………..………………..……………………………………………………….….………
Has patient pregnancy / complication? (Please specify)

11) ผู้ป่วยมีโรคประจาตัวหรือไม่ (ถ้ามีโปรดแจ้ ง) …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………
Has patient personal illness? (Please specify)

12) ผลการวินิจฉัย (Diagnosis) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
13) ความเห็นอืน่ ๆ (Other comments)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……
ลงชื่อ ………………………………………………………………แพทย์ ผู้รักษา

ใบอนุ ญาตประกอบโรคศิลป์ เลขที่ …………………………………………

Attending Physician Thailand’s medical registration No.
(Diploma) ………………………………………………………………………………………………วันที่ (Date) ……………………….……………

Signature

วุฒิ
สถานพยาบาล (Hospital / Clinic’s Name) ……………………………………………….………….. โทร. (Tel.) ………………………………….…..
(โปรดประทับตราสถานพยาบาล)
ข้อควรทราบ
ผู้ ใดในการประกอบการงานวิ ชาแพทย์ ทาคารั บรองเป็ นเอกสารอันเป็ นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรื อประชาชน ผู้ น้ นั กระทาความผิด
ทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ ่งต้ องระวางโทษจาคุ กไม่เกิน 2 ปี หรื อปรั บไม่เกิน 4,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรั บตามประมวลกฎหมายอาญา และอีกจักต้ อง
ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่ งอี กโสตหนึง่
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