บริษทั ทิพยประกันภัย จำกัด (มหำชน)

A01

แบบฟอร์มเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
( / )ค่ารักษาพยาบาล ( - )ค่ารักษาทันตกรรม ( -)ค่าชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
( )เสี ยชีวิต ( - )เจ็บป่ วยด้วยโรคร้ายแรง( )ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง ( )สู ญเสี ยอวัยวะ( )ทุพพลภาพสิ้ นเชิ งชัว่ คราว( ) อื่นๆ................

ส่ วนที่ 1 สำหรับให้ ผ้เู อำประกันภัย/ผู้เรียกร้ องสิทธิกรอกข้ อมูล

รหัสนั กศึกษา ..................
นั กศึกษา
1. ชื่อ/สกุลของผูเ้ อาประกันภัย/ผูท้ าการแทน ...............................................................................................เพศ....................อายุ................ปี ............อาชีพ.............................
สถานที่ติดต่อปัจจุบนั ....................................................................................................................................................................โทรศัพท์....................................................
นเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ/วิทยาลัย
เรี ยกร้องสิ ทธิภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่.สถาบั
..............................................................................................................................................................................................
2. กรณีค่ำรักษำพยำบำล / ค่ำชดเชยรำยได้ขณะเข้ ำพักรักษำตัวในโรงพยำบำล (กรุ ณำแนบสำเนำหน้ ำสมุดธนำคำรมำพร้ อมเอกสำรกำรเรียกร้ องสิ นไหมทดแทน)
โอนเข้าบัญชีธนาคาร..................................................................................................สาขา.............................................................................................................................
ชื่อบัญชี ................................................................................................................เลขที่บญั ชี ...........................................................................................................................
3. กรณีเจ็บป่ วย กรุณำตอบคำถำมต่ อไปนี ( ) ผูป้ ่ วยนอก ( ) ผูป้ ่ วยใน ( ) ICU ( ) อื่นๆ
3.1 ชื่อโรงพยาบาล........................................................................................................วันที่เข้ารักษา...................................วันที่ออกจากโรงพยาบาล..............................
3.2 อาการเจ็บป่ วย..........................................................................................................................................................................................................................................
3.3 อาการเจ็บป่ วยนี้เป็ นมานานเท่าใด ก่อนที่จะได้รับการรักษาในโรงพยาบาล...........................................................................................................................................
3.4 ชื่อแพทย์ผใู้ ห้การรักษาขณะรักษาอยูใ่ นโรงพยาบาล.............................................................................แผนกที่เข้ารับการรักษา............................................................
�ระบุในใบรับรองแพทย์)
3.5 ผลการวินิจฉัยโรคของแพทย์(ที
..................................................................................................................................................................................................................
3.6 ได้รับการรักษาโดย ( ) การใช้ยา ( ) การผ่าตัด (ระบุ)........................................................................................( ) อื่นๆ (ระบุ).....................................................
3.7 ได้รับการตรวจตามวิธีการต่อไปนี้หรื อไม่ ( ) เอ็กซเรย์ ( ) ตรวจหัวใจ ( ) ตรวจโรค ( ) อื่นๆ (ระบุ).......................................................................................
4.กรณีที่กำรรักษำมีสำเหตุจำกอุบัติเหตุ/ทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงเนื่องจำกกำรบำดเจ็บ/สู ญเสี ยอวัยวะ/ทุพพลภำพสิ้นเชิงชั่วครำวจำกกำรบำดเจ็บ กรุ ณำตอบคำถำมต่ อไปนี้
4.1 สถานที่เกิดเหตุ......................................................................................................................................................................................................................................
4.2 วันที่เกิดเหตุ...................................................................................................................................................เวลาที่เกิดเหตุ....................................................................
4.3 เหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร (ระบุรายละเอียด).................................................................................................................................................................................................
4.4 อวัยวะที่บาดเจ็บและลักษณะบาดแผล....................................................................................................................................................................................................
4.5 มีการแจ้งความหรื อไม่ ( ) ไม่มี ( ) มี ณ สถานีตารวจ.......................................................................................................เมื่อวันที่...............................................
4.6 ชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรักษา...........................................................................................................................................วันที่ทาการรักษา...................................
4.7 ชื่อแพทย์ผทู้ าการรักษา...................................................................แผนกที่ทาการรักษา...........................................................เลขที่ผปู้ ่ วยนอก.....................................
4.8 วันที่ไปทาการรักษาครั้งสุ ดท้าย...........................................................................................................................................................................................................
4.9 ได้รับการตรวจตามวิธีการต่อไปนี้หรื อไม่ ( ) เอ็กซเรย์ ( ) ตรวจหัวใจ ( ) ตรวจโรค ( ) อื่นๆ (ระบุ).....................................................................................
4.10 อาการหรื อบาดเจ็บในปัจจุบนั (โปรดระบุโดยละเอียด)........................................................................................................................................................................
บาท (
)
จํานวนเงินที�ขอเบิก
...............................................................................................................................................................................................................................................................
5. กรณี ที่เป็ นสตรี ขณะที่ท่านเข้ารับการรักษาอยูใ่ นโรงพยาบาลครั้งนี้ ท่านมีครรภ์หรื อไม่................................................อายุครรภ์...............................สัปดาห์
6. กรณี ที่ได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลหรื อมีประกันสุ ขภาพกับบริ ษทั อื่นหรื อมีประกันร่ วมกับบริ ษทั อื่น กรุ ณาระบุชื่อสถาบันหรื อบริ ษทั และเลขที่กรมธรรม์
............................................................................................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดเป็ นความจริ ง และข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์ สถานพยาบาล บริ ษทั ประกันภัย องค์กร สถาบัน หรื อบุคคลใด ที่มีบนั ทึกเรื่ องราว
การเจ็บป่ วยหรื อประวัติทางการแพทย์ของข้าพเจ้า เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งทั้งหมดแก่ บริ ษทั ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย อนึ่ง สาเนาภาพถ่ายของ
หนังสื อให้ความยินยอมฉบับนี้ให้ถือว่ามีผลใช้บงั คับได้และสมบูรณ์เท่าต้นฉบับ
ลงชื่อ............................................................ผูท้ าการแทน
ลงชื่ อ........................................................ผูเ้ อาประกันภัย
(.....................................................................)
(.................................................................) นั กศึกษา
วันที่............/............................./...................
วันที่............/............................./...................
เอกสารที� ใช้
ความสัมพันธ์.................................................................... 1. กรอกแบบฟอร์มของบริษัท 2. ใบรับรองแพทย์ 3. ใบเสร็จต้นฉบับ
(เฉพาะกรณี ที่ผเู้ อาประกันภัยไม่อยูใ่ นฐานะที่จะเรี ยกร้ องได้) 4.ใบสรุปหน้ ารายการค่ารักษา(ถ้ามี) 5.สําเนาบัตรปชช. 6.สําเนาหน้ าสมุดบัญชี ธ.
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