ฝ่ ายสินไหมประกันภัยสุ ขภาพและอุบัตเิ หตุส่วนบุคคล
การเตรียมเอกสารเพือ่ ประกอบการพิจารณาค่ าสิ นไหมทดแทน
# กรณีเรียกร้ องสิ นไหมทดแทนโรคมะเร็ง เตรียมเอกสารดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน (A01)
ใบรายงานแพทย์กรณี โรคมะเร็ง (A08)
หนังสื อยินยอมให้เปิ ดเผยประวัติการรักษา
ฟิ ล์มเอ็กซเรย์ พร้อมรายงานผลการอ่าน (ถ้ามี)
ผลการตรวจชิ้นเนื้อ หรื อผลทางพยาธิสภาพ
ใบรับรองแพทย์
สาเนาประวัติการรักษา/ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
สาเนาบัตรประชาชนของผูเ้ อาประกันภัย
สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผูเ้ อาประกัน

หมายเหตุ:
1. เอกสารที่นาส่งบริ ษทั หากเป็ นเอกสารฉบับสาเนา จะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้องจากผูเ้ อาประกันภัย
2. ผูเ้ อาประกันภัยต้องลงลายมือชื่อในเอกสารเรี ยกร้องสิ นไหมทดแทนในตาแหน่ง ลายเซ็นต์ผเู ้ อาประกันภัย
3. ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยไม่สามารถลงนามได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือพร้อมทั้งระบุวา่ เป็ นนิ้วหัวแม่มือ ข้างไหนของใคร
พร้อมทั้งมีพยานเซ็นต์รับรอง 2 ท่าน
4. หากปรากฎว่า ชื่อ หรื อนามสกุลของผูเ้ อาประกันในเอกสารประกอบการเรี ยกร้องสิ นไหมทดแทนไม่ตรงกับที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ ต้องส่งหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรื อนามสกุลของทางราชการประกอบการพิจารณา
5. ระยะเวลาการพิจารณาสิ นไหม ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง แต่หากมีเหตุอนั ควร
สงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้ชดใช้สินไหมตามกรมธรรม์ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครอง
6. ในกรมธรรม์ ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปได้ตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับ
เอกสารครบถ้วนแล้ว
### หมายเหตุ : ความคุ้มครองขึน้ อยู่กบั กรมธรรม์ ทไี่ ด้ ทาไว้ กบั บริษัทฯ และเอกสารประกอบการพิจารณาต้ องเป็ นภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาไทยเท่ านั้น

บริษทั ทิพยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
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แบบฟอร์มเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
( )ค่ารักษาพยาบาล ( )ค่ารักษาทันตกรรม ( )ค่าชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
( )เสี ยชีวิต ( )เจ็บป่ วยด้วยโรคร้ายแรง( )ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง ( )สู ญเสี ยอวัยวะ( )ทุพพลภาพสิ้ นเชิ งชัว่ คราว( ) อื่นๆ................

ส่ วนที่ 1 สำหรับให้ ผ้เู อำประกันภัย/ผู้เรียกร้ องสิทธิกรอกข้ อมูล
1. ชื่อ/สกุลของผูเ้ อาประกันภัย/ผูท้ าการแทน ...............................................................................................เพศ....................อายุ................ปี ............อาชีพ.............................
สถานที่ติดต่อปัจจุบนั ....................................................................................................................................................................โทรศัพท์....................................................
เรี ยกร้องสิ ทธิภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่...............................................................................................................................................................................................
2. กรณีค่ำรักษำพยำบำล / ค่ำชดเชยรำยได้ขณะเข้ ำพักรักษำตัวในโรงพยำบำล (กรุณำแนบสำเนำหน้ 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............................................................
3.5 ผลการวินิจฉัยโรคของแพทย์..................................................................................................................................................................................................................
3.6 ได้รับการรักษาโดย ( ) การใช้ยา ( ) การผ่าตัด (ระบุ)........................................................................................( ) อื่นๆ (ระบุ).....................................................
3.7 ได้รับการตรวจตามวิธีการต่อไปนี้ หรื 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 วันที่ไปทาการรักษาครั้งสุดท้าย...........................................................................................................................................................................................................
4.9 ได้รับการตรวจตามวิธีการต่อไปนี้หรื อไม่ ( ) เอ็กซเรย์ ( ) ตรวจหัวใจ ( ) ตรวจโรค ( ) อื่นๆ (ระบุ).....................................................................................
4.10 อาการหรื อบาดเจ็บในปัจจุบนั (โปรดระบุโดยละเอียด)........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
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 อนึ่ ง สาเนาภาพถ่ายของ
หนังสื อให้ความยินยอมฉบับนี้ ให้ถือว่ามีผลใช้บงั คับได้และสมบูรณ์เท่าต้นฉบับ
ลงชื่อ............................................................ผูท้ าการแทน
ลงชื่ อ........................................................ผูเ้ อาประกันภัย
(.....................................................................)
(.................................................................)
วันที่............/............................./...................
วันที่............/............................./...................
ความสัมพันธ์....................................................................
(เฉพาะกรณี ที่ผเู้ อาประกันภัยไม่อยูใ่ นฐานะที่จะเรี ยกร้ องได้)
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บริษทั ทิพยประกันภัย จำกัด
)มหำชน(

วันที่ [Date]

ใบรายงานแพทย์
กรณีโรคมะเร็ง

PATIENT INFORMATION
่ /สกุลของผู ้เอาประกันภัย/ผู ้ทาการแทน:
ชือ

กรรมธรรม์เลขที่

หมายเลขบัตรประชาชน :
ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบน
ั :

วัน/เดือน/ปี เกิด

อายุ

เพศ

โทรศัพท์:
DETAILS OF INSURED'S ILLNESS
1.

Date first saw the patient for this illness________________________________________________________________________________________
Present illness_____________________________________________________________________________________________________________

2.

Chief complaint/Clinical finding (Symptom & signs) _______________________________________________________________________________

3.

Diagnosis illness___________________________________________________________ Stage__________________(ICD10)___________________

4.

Please describe the extent of the disease.
4.1 How long the cancer had been present?:____________________________________________________________________________________
4.2 When was the date diagnosed of cancer?: _________________________________________At hospital________________________________
4.3 When the patient consulted for this illness in first time?: ______________________________At hospital________________________________
4.4 What a biopsy of the tumor performed?

(

) No

(

) Yes

4.5 What is the pathological diagnosis of the tumor?:____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
4.6 What is the diagnosis and the staging of the tumor?: _________________________________________________________________________
4.7
4.8
spread

Was the disease completely localized?: (

) No

(

)Yes_______________________________________________________________

Was there regional or distance spread?: ( ) No ( ) Yes, If "Yes" please describe degree of regional nodal involvement, and/or extent of distane
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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5.

บริษทั ทิพยประกันภัย จำกัด
)มหำชน(

Investigation/Laboratory report
5.1 Tumor marker: (

) No (

) Yes

5.2 Anti-HIV test: (

) No (

) Yes, If "Yes" please give result_______________________________DD/MM/YY____________________________

5.3 Please enclose copies of all reports that are available:

6.

(

) Tumor makers (

) Cytology reports (

(

) X-ray (

(

) Any relevant laboratory evidence________________________ Any other imaging studies_____________________________________

) CT scan (

) MRI (

) Bone marrow aspiration (

) Ultrasound (

) HIV test (

) Pathological reports (

) Surgical reports

) Any relevant hospital reports___________________________

Treatment(Please specify):___________________________________________________________________________________________________
6.1 What is the nature of treatment of tumor? :
(

) Surgical (

) Endoscopic treatment (

) Chemotherapy (

) Radiotherapy (

) Palliative care

(

) Other____________________________________________________________________________________________________________

Please describe details of procedure(s):_____________________________________________________________________________________
7.

Prognosis: (

) Excellent (

) Good (

8.

Could the illness be recover?: (

9.

Please state if the insured has suffered/ been treated for any other illness(es) /complaints other than the Critical illness:

) No (

) Fair (

) Poor Need follow up ____________________________________________________________

) Yes for ___________________________Hours/ Days/ Months/ Years

________________________________________________________________________________________________________________________
10. If there are any further information which in your opinion will assist us in assessing this claim, for example, an adverse family history, please furnish
such information below_________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ _____________________
TO BE COMPLETED BY ATTENDING PHYSICIAN
I hereby certify that I have personally examined and treated the insured in connection to the above disability and that the facts are in my opinion as
given above.
Name of Doctor____________________________________________________________Signature__________________________________________
Qualification____________________________________Specialty___________________________Thailand's Medical registration__________________
Name of Hospital/Official Stamp__________________________________Telephone No____________________________ Date___________________
ข้อควรทราบ ผู ้ใดในการประกอบการงานวิชาแพทย์ ทาคารับรองหรือเอกสารอันเป็ นเท็จ โดยประการทีน
่ ่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู ้อืน
่ หรือประชาชนผู ้นัน
้ กระทาความผิดทาง
อาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ซึง่ ต ้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ และอีกทัง้ จักต ้องชดใช ้ค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่งอีก
โสดหนึง่

