
 

Reimbursed Claim Form 25641025 

แบบฟอรม์เรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรอื ค่ารักษาพยาบาล 

สว่นที 1 (Form A)        ** กรุณากรอกขอ้ความใหค้รบถว้นดว้ยตวับรรจง ** 

เพือรกัษาผลประโยชนข์องท่าน กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นสมบูรณ ์และส่งคืนมายังบริษัทฯพรอ้มแนบใบสรุปรายการค่ารกัษา ใบเสร็จของโรงพยาบาลภายใน  วัน 

นบัตงัแต่วนัทอีอกจากโรงพยาบาล และสาํเนาหนา้สมดุบญัชีเงินฝากธนาคารพรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง ในกรณีทีทา่นแจง้ความจาํนงขอรบัเงินผลประโยชนผ์า่นบญัชีธนาคาร  

เลขทีกรมธรรม.์....................................................................................................................................................................................................................... 

ชือผูน้าํส่ง......................................................................................  โทรศพัท.์............................................................. วนัทีนาํสง่.............................................. 

ชือตวัแทน............................................................ รหสั.................................... โทรศพัท.์..............................................สาขา.................................................... 

ผลประโยชน ์       AME      AI      PA       HS      OPD       HB        DD       WP       PB   

 

 

1. ชือ-นามสกุลผูเ้อาประกนัภยั.................................................................................................... เลขทีบตัรประชาชน................................................................ 

วนั เดือน ปี เกิด ...................... อาย.ุ.............. ปี    สญัชาติ....................... สถานะ          โสด        สมรส           หย่า        หมา้ย     เพศ        ชาย        หญิง   

ทอียู่ปัจจบุนัเลขที ..........................................ชือหมู่บา้น/อาคารชุด.............................................. ......... หมู่..................... ซอย........................................... 

ถนน............................... แขวง/ตาํบล.................................. เขต/อาํเภอ.................................... จงัหวดั....................................... รหัสไปรษณีย.์....................... 

โทรศพัทบ์า้น................................................................ โทรศพัทมื์อถือ........................................................E-mail address…………………………..………… 

บริษัทประกนัอนื ๆ (ถา้มี โปรดระบุ) ................................................................................  เลขทีกรมธรรมข์องบริษัทอืนๆ............................................................  

อาชพี...............................สถานทีทาํงาน และทีอยู่ททีาํงาน.....................................................................................หมายเลขโทรศพัท.์...................................... 

2. กรณีเจ็บป่วย อาการเจบ็ป่วยของผูเ้อาประกนัภยั...................................................................................................................................................................  

ระยะเวลาของอาการก่อนทีผูเ้อาประกนัภยัจะเขา้รบัการรกัษาครงันี............................................................................................................................................ 

ชือสถานพยาบาลทีเคยรกัษาก่อนทีจะเขา้รบัการรกัษาครงันี ................................................................................วนัทีเขา้รบัการรกัษา…………………… 

3. กรณีอบุติัเหต ุวนัทีเกิดอบุตัิเหต.ุ.................................................... เวลาทีเกิดเหต.ุ.............................................. น. สถานทีเกิดเหต.ุ......................................

โปรดระบลุกัษณะเหตกุารณที์เกิดขนึโดยละเอยีด.......................................................................................................................................................................  

ลกัษณะบาดแผล ขนาด และตาํแหน่งของอวยัวะทีไดร้บับาดเจ็บ................................................................................................................................................. 

วนัทีรบัการรกัษาครงัสดุทา้ย...................................................................................... ชือสถานพยาบาลทีเขา้รบัการรกัษา ......................................................... 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าแบบฟอรม์เรียกรอ้งฉบับนีตลอดจนเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ทีไดแ้ถลงและส่งมอบให้ไวแ้ก่บริษัทดงักลา่ว ขา้พเจา้ไดท้ราบและเขา้ใจ

ขอ้เท็จจริงทงัหมดเป็นอย่างดี และยอมรบัว่าถกูตอ้งตรงตามความเป็นจริงทุกประการ และทราบดีว่า หากกรอกขอ้ความไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือไม่ครบถว้น    

อาจทาํใหเ้กิดขอ้ขดัขอ้งในการเรยีกรอ้งค่าสนิไหม และการพิจารณาต่อสญัญาประกนัภยัของบรษัิทได ้                                  

***กรณีผู้เอาประกันภยัเป็นผู้เยาวใ์หผู้้ปกครองลงนามแทนพร้อมระบุความสัมพนัธ*์**          ลงชอื...........................................................ผูเ้อาประกนัภยั   

                                                                                                                                                          (….........................................................)     

ขา้พเจา้ประสงคจ์ะรบัเงินโดย :-     

 โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร กรุณาแนบสาํเนาหนา้บญัชีธนาคาร (บรษัิทจะโอนเงินเขา้บญัชีดา้นล่าง ภายใน 1 วนัทาํการ นบัถดัจากวนัทีอนมุติัสนิไหม)  

      โปรดระบ ุชือเจา้ของบญัชี.............................................เลขทีบญัชี...................................ธนาคาร....................................สาขา............................................ 

 เช็ค (กรณีเลือกรบัโดยเชค็ ทา่นจะไดร้บัคา่สินไหมลา่ชา้กวา่วิธีโอนเงินเขา้บญัชี ฯ เนืองจากมีขนัตอนในการจดัทาํเช็คและส่งออก) 

      โปรดระบสุถานทีจดัสง่เช็ค   ทอียู่ปัจจบุนั ทีไดใ้หไ้วก้บับรษัิทฯ ตามขอ้ 1.    นาํส่งทีสาขาเพือนาํไปบรกิาร  

หนังสือใหค้วามยินยอม 
ขา้พเจา้ ขอใหแ้ละยินยอมให ้แพทย ์สถานพยาบาล บริษัทประกันภยัอืน หรือ บุคคลทีเกียวขอ้ง ซึงมีขอ้มูลส่วนบุคคล ข้อมลูสุขภาพและประวตัิการรกัษาพยาบาลของขา้พเจา้ทีผ่านมาหรือ      

จะมีขนึในอนาคต เปิดเผยขอ้มลูสขุภาพและประวตัิการรกัษาพยาบาลของขา้พเจา้ใหแ้ก่บรษัิท บริษัทประกนัภยัต่อ การแลกเปลียนขอ้มูลระหว่างบริษัท ตวัแทนประกนัชีวิตของบรษัิท หรอืผู้แทนของ

บรษัิท หรอืผูถ้ือกรมธรรม/์ผูท้รงกรมธรรม ์และ/หรอืบรษัิทนายหนา้ประกนัภยั เพือการขอเอาประกนัภยั หรือการจ่ายเงินตามกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืดาํเนินการใดๆทีเกียวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัภยั 

ขา้พเจา้ยินยอมให ้บรษัิท เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล ขอ้มลูสุขภาพและประวตัิการรกัษาพยาบาลของขา้พเจา้ต่อหน่วยงานทีมีอาํนาจตามกฎหมาย หรือต่อบรษัิทประภนัภยั

ต่อ บุคคลทเีกียวขอ้ง ตวัแทนประกนัชีวิตของบรษัิท บุคคลากร หรือผูแ้ทนของบริษัท หรือผูถ้ือกรมธรรม/์ผูท้รงกรมธรรม ์และ/หรือบรษัิทนายหนา้ประกนัภยั เพือการขอเอาประกนัภยัหรอืการจ่ายเงิน

ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืใชป้ระโยชนท์างการแพทยห์รอืเพือใชใ้นการดาํเนินการใด ๆ ทีเกียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยั      

อนึง สาํเนาใบหนงัสือใหค้วามยินยอมนีใหถ้ือว่ามีผลบงัคบัไดเ้ช่นเดียวกบัตน้ฉบบั 

ขา้พเจา้ไดท้ราบและเขา้ใจขอ้ความตลอดจนเงือนไขและวิธีปฏิบตัิของบรษิัทตามเอกสารฉบบันีเป็นอย่างดีโดยละเอียดครบถว้นแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตามเจตนาของขา้พเจา้จึงไดต้กลงยินยอม

ผูกพนัปฏิบตัิตามเงือนไขและวิธีปฏิบติัของบรษิัททกุประการ  

หมายเหตุ : * กรณีผู้เอาประกันภยัเป็นผู้เยาวใ์หผู้้ปกครองลงนามแทนพร้อมระบุความสัมพนัธ ์

** กรณีลงนามโดยใช้วธิีพมิพล์ายนิวมือ ต้องมพียานลงนามรับรอง 2 ท่าน 

ผูใ้หค้วามยินยอม:                                             วนัที:                                                พยาน:                                                                           พยาน: 

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

(.................................................................) ความสมัพนัธ ์.......................           (.........................................................)                           (.................................................................) 



     ใบรายงานความเหน็แพทย ์
  Attending Physician’s Statement

กรุณากรอกขอ้ความต่างๆ ใหส้มบรูณ ์โดยแพทยป์รญิญาและมีใบอนญุาตประกอบโรคศิลป์ หากมีค่าธรรมเนียมผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูร้บัผิดชอบ
Must be completed by doctor at Insured's expense

ก. ช ื'อและนามสกุลผู้เอาประกันกัน ……………………...……..…….………………………………..………อาย ุ…….…. ปี ส่วนสงู ……...…ซ.ม. นํ6าหนัก ………… ก.ก.
   Insured’s Name                                                  Age             Year     Height               Cm.           Weight             Kg.
   1. For Accident วันท ี'เกิดอุบ ัตเิหต…ุ…………………………เวลา………………น.

Date of accident Time

   2. For Illness อาการของโรคเป็นมานานเทา่ใด……………………………………………………………………………………………….…….
How long had the patient experienced these symptoms

ข. กรุณาระบุสาเหตุและความรุนแรงของการทุพพลภาพ
   State briefly the cause of disablility suffered and describe its nature severity.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ค. กรุณาระบุผลการตรวจทางระบบประสาท การตรวจทางหอ้งปฏิบัตกิาร การตรวจเอ ็กซเรย ์หร ือการตรวจพเิศษอื'นๆ
   State briefly the result of Neurological examination, Laboratory tests, X-rays, etc.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ง. กรุณาระบุการร ักษาท ี'ผู้เอาประกันภยัไดร้ ับตั6งแตเ่ร ิ'มท ุพพลภาพ
   State briefly the character of treatment since the disability occurred.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

จ. การวินิจฉ ัย ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
   Diagnosis

ฉ. ภาวะแทรกซ ้อนท ี'พบ …………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
    Any Complications

ช. ทา่นเร ิ'มทาํการร ักษาผู้ป่วยตั6งแต  ่…………………………………..…..……… จนถึง ……………..………………………… ท ี' ……………….……………………………………………………
    Treatment render by you since                 Unil                 At

   ชนิดของการร ักษา ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………………………...…………………
   Character of treatment

ซ. การตรวจร ่างกาย
    Physical Examination

1. กาํลังของกล้ามเนื6อ Arm Right Grade : 0   I    II    III    IV    V Leg Right Grade : 0   I    II    III    IV    V
    Muscle Power Left Grade : 0   I    II    III    IV    V Left Grade : 0   I    II    III    IV    V

2. ระดบัความรูสึกตวั         รูส้กึตวั         สบัสน         สลมึสลอื         ไม่รูส้กึตวั
    Level of Consciousness         Alert         Confuse         Drowsy         Unconscious

3. ความสามารถในการฟัง         ฟังเขา้ใจเหมือนปกติ         มีความยากลาํบากในการฟังเขา้ใจ         ฟังไม่เขา้ใจเลย
    Listening         Understanding         Difficult in understanding         Can't understanding

4. ความสามารถในการพดู         พดูเหมือนปกติ         มีความยากลาํบากในการพดู         พดูไม่ไดเ้ลย
    Speaking         Normal         Motor dysphasia         Motor aphasia

5. ความสามารถในการทาํกิจวัตรประจาํวัน         ทาํไดเ้อง         ทาํไดเ้องเมื]อมีคนช่วย         ทาํเองไม่ไดเ้ลย
    Activity Daily Life         Totally independent         Dependent with assistance         Totally dependent

6. ความสามารถในการเดนิ/เคลื'อนตวั         เดินไดเ้อง                    เดิน/เคลื]อนตวัไดเ้มื]อมีอปุกรณช์่วย คือ………………………….……..        เดิน/เคลื]อนตวัเองไม่ไดเ้ลย
    Mobility         Totally independent                    Dependent with gait aid……………….....……………………….….        Totally dependent

7. ความสามารถในการทาํงาน         ทาํงานได้         ทาํงานไดใ้นสิ]งแวดลอ้มที]เอื _ออาํนวย         ไม่สามารถทาํงานได้
    Working         Able         Able in adaptive circumstance         Unable

8. ชนิดของการทุพพลภาพ         ทพุพลภาพทั_งหมดชั]วคราว         ทพุพลภาพบางสว่นถาวร         ทพุพลภาพทั_งหมดถาวร
    Type of Disabled         Temporary Total Disabled         Permanent Partial Disabled         Permanent Total Disabled

9. การพยากรณโ์รค         ดีขั_น         คงที]         แย่ลง
    Prognosis         Improving         Staionary         Poor

10. ความเหน็เพ ิ'มเตมิ
     Additional Comment

ช ื'อแพทยผ์ู้ตรวจร ่างกาย : ………………………………………………………………….………………………ลายมือช ื'อ  ………………………………………………………………....
Name of Physician Signature

หมายเลขใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ : ………………………………………คุณวุฒ ิ: ………………………………….…… วุฒบิ ัตร/อนุมัตบิ ัตรสาขา : ……………………………………….………
Thailand's Medical Registration No. Qualification

ช ื'อของสถานพยาบาล : …………………………………………………………หมายเลขโทรศัพท ์: ……………………………………...………วันท ี'ตรวจ : …………………………………………….….
Name of Hospital Telephone No. Date of Examination
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