บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย

บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย

หนา 4

แพทยกรอกใบรับรองแพทยดานใน การสงแบบฟอรมนี้มิไดหมายถึงการยอมรับตามคำเรียกรองแตประการใด

เอกสารใหประกอบการเรียกรองสินไหมทดแทน

สวนที่ 1 กรอกโดยผูเอาประกันภัย หรือผูเรียกรองที่มีสวนไดสวนเสียเทานั้น และกรุณาเซ็นชื่อที่ดานลาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือวาการเรียกรองยังไมสมบูรณ
PTD
M&M PB(WP)
WP APWP LADY
ANN

ชื่อผูเอาประกันภัย

เลขที่บัตรประชาชน

1. แบบฟอรมการเรียกรองสินไหม
- ดานผูเอาประกัน
- ดานแพทย

ที่อยูปจจุบัน

อายุ
โทรศัพท

2. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับ พรอมใบแจง
รายการคาใชจาย
3. สำเนาใบเสร็จรับเงิน

วันที่เกิดอุบัติเหตุ

เอกสารหรือหลักฐาน

AI/RCC
DD PA(ME)
PA(W)

BB

HS

HB

CR

CIR

หนา 1

แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมชดเชย เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของทานกรุณาแบบกรอกฟอรมใหครบถวนสมบูรณ พรอมทั้งให

ECIR

FCR

4. Film X-ray, CT ,MRI พรอมผลอาน
5. ผลการตรวจเนื้อเยื่อ เลือด หรือไข
กระดูก ทางกลองจุลทรรศนโดย
พยาธิแพทย
6. ผลการตรวจรางกายโดยแพทยที่
บริษัทกำหนด
7. ทะเบียนสมรส , สูติบัตร

หมายเลขกรมธรรม (ทั้งหมด)
เพศ
มีกรมธรรมประกันภัยกับบริษัทฯ ประกันอื่นๆ หรือไม
มี โปรดระบุ
ไมมี

เวลา

สถานที่เกิดเหตุ

สาเหตุของอุบัติเหตุ หรือการเจ็บปวย

อาการเจ็บปวย, ลักษณะบาดแผล, สวนของรางกายที่ไดรับการบาดเจ็บ

อาชีพ และหนาที่ (ถามีมากกวาหนึ่งโปรดแจงใหหมด) และสถานที่ทำงาน

ทานไดยื่นใบลากับนายจาง หรือผูบังคับบัญชา หรือไม
ใช ลาปวยถึงวันที่

รายละเอียดการรักษาใน ร.พ. หรือการรับคำปรึกษาจากแพทย
วันที่เขาโรงพยาบาล

วันที่ออกจากโรงพยาบาล
แพทยแจงวาทานปวยเปนอะไร

ชื่อแพทยทานแรกที่ไดพบ

ชื่อแพทยที่แนะนำใหทานพักใน ร.พ.

โรงพยาบาล/คลินิก

โรงพยาบาล/คลินิก

ไมใช
รายชื่อโรงพยาบาลทั้งหมดที่เขา
รับการรักษา

8. กรมธรรมประกันชีวิต / กรมธรรม
ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล
9. ภาพถายปจจุบัน
10. ประวัติการรักษา
11. ผลการตรวจพิเศษอื่นๆ
12. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ
13. ใบมรณบัตรของทารก
หมายเหตุ

= จำเปนตองใชประกอบการพิจารณา
= ใชประกอบการพิจารณาบางกรณี
= ไมจำเปนตองนำสง
AI/RCC = สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชนอันพึงไดรับเนื่องจากอุบัติเหตุ / หรือการถูกลอบทำราย
ANN
= Annuity หรือเงินรายป หรือ คาชดเชยการทุพพลภาพตลอดกาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ในสัญญาเพิ่มเติม AI
APWP = สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชนทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร
BB
= สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชนกระดูกแตกหักเนื่องจากอุบัติเหตุ และผลประโยชนกระดูกแตกหักในกรมธรรมประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล
CIR
= สัญญาเพิ่มเติมคุมครองโรครายแรง 13 โรค
CR
= สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชนมรณกรรมและการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็ง
DD
= ผลประโยชนการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ
ECIR = สัญญาเพิ่มเติมคุมครองโรครายแรงตอเนื่อง 40 โรค
FCR
= สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชนเนื่องจากโรคมะเร็งสำหรับการประกันภัยแบบสะสมทรัพยสตรี 20 ป (Ladies Special)
HB
= สัญญาเพิ่มเติมคาชดเชยรายวันสำหรับการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
HS
= สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชนอังพึงไดรับจากการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและศัลยกรรม
Lady
= สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน Lady Care & Lady Care Plus
M&M = ผลประโยชนการสมรส การคลอดบุตรและการแทงบุตร สำหรับการประกันภัยสะสมทรัพยสตรี 20 ป
PA
= กรมธรรมประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล
(WI = คาชดเชยทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง / ME = คารักษาพยาบาล)
PB
= สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชนผูชำระเบี้ยประกันภัย
PTD
= คาชดเชยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ในกรมธรรมประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล (PA)
WP
= สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชนการยกเวนเบี้ยประกันภัย

......................................................................................................................................................................................................................... กรุณาพับตามรอยปรุตรงนี้................

ขอควรทราบ
ผูใ ดโดยทุจริตหลอกลวงบริษทั ประกันภัย หรือผูอ น่ื ดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซึง่ ควรบอกใหแจง และโดยการหลอกลวงดังวานัน้ ไดไปซึง่ ทรัพยสนิ จากบริษทั
ประกันภัยทีถ่ กู หลอกลวงนัน้ หรือบุคคลทีส่ าม หรือทำใหบริษทั ประกันภัยทีถ่ กู หลอกลวงนัน้ หรือบุคคลทีส่ ามทำ ถอน หรือ ทำลายเอกสารสิทธิ ผูน น้ั กระทำความผิดฐานฉอโกงซึง่ เปนความผิด
ในทางอาญาตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 3 ป หรือ ปรับไมเกิน 6,000 บาท หรือ ทัง้ จำ ทัง้ ปรับ ตามประมวลกฏหมายอาญา และอีกทัง้ จักตองชดใช คาสินไหมทดแทนในทางแพงอีกโสดหนึง่
ประเภทการเรียกรอง (กรุณาทำเครื่องหมาย X หนาขอที่ตองการ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
คาชดเชยอุบัติเหตุ(AI,PA,BB)

คาชดเชยการรักษา(HS,HB,CR)

สูญเสียอวัยวะ (DD),ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(PTD),คาชดเชยทุพพลภาพตลอดกาล(ANN)

คำรับรองของตัวแทนผูใหบริการ

คาชดเชยสมรส,คลอดบุตร,แทงบุตร(M&M)

โรคมะเร็งเฉพาะสตรี(FCR)

Laay care/Lady care plus

เปนการเรียกรองเพิ่มเติม

ขาพเจาในฐานะของตัวแทนที่บริการทำเรื่องเรียกรองคาชดเชยในครั้งนี้ ขอรับรองวาการเรียกรองคาชดเชยครั้งนี้ และการตอบคำถามใดๆ ใน

เอกสารนี้เปนไปดวยความถูกตองตามเท็จจริงที่ขาพเจาไดรูมา
ชื่อ-สกุล

รหัสตัวแทน

หนวย
โทร.

ลายเซ็น................................................ รหัสหนวย

คำรับรอง
ขาพเจาขอรับรองวา การเรียกรองคาชดเชยในครั้งนี้ และการตอบคำถามใดๆ ในเอกสารเปนไปดวยความถูกตองตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น

ลายเซ็นพยาน

ลายเซ็นผูเอาประกันภัย/ผูเปนเจาของกรมธรรม

หนังสือใหความยินยอม
ขาพเจาขอตกลงและยินยอมใหโรงพยาบาล แพทยหรือบุคคลากรทางการแพทยที่ไดทำการตรวจและรักษาขาพเจาหรือบุคคลผูอยูในความปกครองของขาพเจามีอำนาจแจงขอความใดๆ
เกี่ยวกับการเจ็บปวย บาดเจ็บ ประวัติทางการแพทย การปรึกษาโรค ใบสั่งยาหรือการรักษา รวมถึงประวัติทางการแพทย บันทึกการตรวจรักษาที่ผานมาและขอเท็จจริงเกี่ยวกับการตรวจ
ทดสอบผลเลือด และการตรวจรักษาตางๆ ที่เกี่ยวกับโรคภูมิคุมกันบกพรอง พรอมสำเนาเอกสารประวัติทางการแพทย ของขาพเจาทั้งหมด ณ สถานพยาบาลใดๆ ตอบริษัทหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากบริษัทฯ อนึ่งสำเนาใบหนังสือใหความยินยอมนี้ใหถือวามีผลบังคับไดเชนเดียวกับตนฉบับ
ลายเซ็นผูเอาประกันภัย/ผูเปนเจาของกรมธรรม

รายงานแพทยผูตรวจรักษา

หนา 2

สวนที่ 2 แพทยผูรักษาซึ่งออกรายงานฉบับนี้ ตองเปนแพทยปริญญาและมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หากมีคาธรรมเนียมผุเอาประกันภัยเปนผูรับผิดชอบ
Age

Patient's Name

Sex

H.N.#
Date admitted

Time

ID No.
A.N.#

Date ﬁrst saw the patient for this illess / injury________________________________Date of the last treatment_______________________________________________
The patient's symptoms at the time of your last comsultations / examination ?
3. FOR ACCIDENT
a) Date & time of accident
Date
b) Cause of accident / Details of injury

Time

c) Was the patient drunk at the time he / she came yo yhe hospital ?
Yes, Please give details
No
Blood alcohol test = ____________________mg%
d) Consciousness: Giasco Coma Score = E____M_____V_______

4. Did the patient need to be admitted to hospital ?
Yes, Please give the indication

No

5. Treatiment given (such as number of stitches, medical given,physiotherapy,ect.)

Expected Length of stay _______________________ day(s)
6. Surgery performed
Date ________________________

No

12. Any previous treatment for the same injury / illness ?
Date
Doctor

Yes, Please give details
Clinic / Hospital

No

13. Was the injury / illness contributed to or inﬂuenced by any of the following (e.g.. Pre-existing weakness or extended period fo disability) ?
a) Physical defects / congenital anormaly

Yes, Please give details

No

b) Unfavorable past medical history

Yes, Please give details

No

c) Degenerative change (s)

Yes, Please give details

No

d) A family history that increased the probability or severity of
this disease

Yes, Please give details

No

e) Doctor's advixe to have periodic "Medical Screening" for
this disease because of increased risk ?

Yes, Please give details

No

f) Alocohol or drugs

Yes, Please give details

No

14. To the best of your knowledge, please give details of all previous consultations for serious disorders for this patient.
7. Investigation & result
(Laboratory Report, Blood Alcohol Test, ECG, X - ray and etc.)

ICD9-CM or CPT

HIV Test

ICD9-CM or CPT

Yes, Please give result ________

Date

Diagnosis

Treatment

Duration

Doctor/Hospital's Name

No

Date performed ________________

Date ________________________

8. Are the investigations relevant to the diagnosit ?
Surgeon's Name

Yes, Please give details
Clinic / Hospital

Time

1. Chief complaht and durarion of symptom

b) How long did you the symptoms existed prior to this consualtation ?

11. Was the patient referred to your hospital by a general practitioner ?
Doctor

X.N.#

Date discharged

2. FOR ILLNESS
a) How long had the patient experienced these symptoms ?

หนา 3

Qualiﬁcation

Yes

No

15. FOR FEMALE : Was she pregnant around the time of treatment ?

ICD 10

9. Diagnosis 1

Was the treatment related to infertility ?

Yes,……………………… Weeks

No

Yes,

No

16. Other comments abount this injury / illness (For accident , please estimated time for recovery)
Surgeon's result

Patho No.

Date performed

ICD 10

Diagnosis 2

Diagnosis 3 (Including principle underlying condition and complication)
ICD 10

(If there is the result of pathological, please attached)
Type of anesthetic :

10. (a) Prognosis

Good

Fair

Poor

(b) Any Possibility of having a relapse ?

ขอควรทราบ

ผุใดในการประกอบกิจการงานวิชาแพทย ทำคำรับรองเปนเอกสารอันเปนเท็จ โดยประการทีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน ผูนั้นกระทำความผิดทางอาญาตาม
ประมวลกฏหมายอาญา ซึ่งตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 2 ป หรือ ปรับไมเกิน 4,000 บาท หรือ ทั้งจำ ทั้งปรับ และอีกทั้งจักตองชดใชคาสินไหมทดแทนในทางแพงอีกโสดหนึ่ง

l, hereby certify that I have personally and treated the insured in connection with the disability andthat the facts are in my
opinion as giver above.
Name of physician

Qusliﬁcation

Hospital Name
Signed

Specialty

License No.

Address
Date

TEL No.

คำแนะนำในการกรอกรายงานแพทยผุตรวจรักษา
1. รายงานแพทยฉบับนี้ควรเขียนภายหลังจากที่ผูเอาประกันภัยไดกรอกแบบฟอรมในหนาที่ 1 รวมทั้งไดเซ็นชื่อที่ดานลางของแบบฟอรมเรียบรอยแลว
2. กรุณาอยาเวนวางในคำถามที่ทานมีความเห็นวา "ไม" , "ไมเคย" , "ไมทราบ" เพราะความเห็นของทานมีความสำคัญในการพิจารณาสินไหมของบริษัทฯ

** เมื่อทานกรอกขอความเสร็จเรียบรอยแลวกรุณาปดผนึกเอกสารกอนสงมอบใหกับผูปวย หรือตัวแทน **

