หนังสือเรี ยกร้ องสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์
ค่ าทดแทนอุบัตเิ หตุ / ค่ าทดแทนประกันภัยอุบัตเิ หตุส่วนบุคคล
ค่ าชดเชยรายวันกรณีเข้ ารั บการรั กษาในโรงพยาบาล (ในฐานะคนไข้ ใน)

ค่ ารั กษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรม
สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพระยะยาว (HM)

โปรดกรอกข้ อความโดยละเอียด พร้ อมนาส่ งเอกสารประกอบการเรี ยกร้ องสินไหม รายละเอียดดังต่ อไปนี ้

1. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่รับรองควำมถูกต้ องโดยผู้เอำประกันภัย
2. ใบรำยงำนแพทย์ผ้ ตู รวจรักษำ หรือใบรำยงำนผลกำรวินิจฉัยโรค
3. ใบเสร็จรับเงินต้ นฉบับของสถำนพยำบำล พร้ อมใบแสดงรำยกำรแยกประเภทค่ำใช้ จ่ำย
หมายเหตุ
สำหรับกำรเรียกร้ องค่ำชดเชยรำยวันกรณีเข้ ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล (ในฐำนะคนไข้ ใน) หรือสัญญำเพิ่มเติมสุขภำพระยะยำว (HM)
สำมำรถใช้ สำเนำใบเสร็จรับเงินของสถำนพยำบำล พร้ อมใบแสดงรำยกำรแยกประเภทค่ำใช้ จ่ำย
1. ชื่อและนำมสกุลของผู้เอำประกันภัย ……………………….…………………………. อำยุ …………….. ปี เลขทีก่ รมธรรม์ ……..………..…………
ชื่อและนำมสกุลของเจ้ ำของกรมธรรม์ (ผู้ชำระเบี ้ยประกันภัย) …………….…….…………………………………………….อำยุ ……..……..……. ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั …………………………..………………………………………………….………………………….โทร ……….……………….…………
สถำนทีท่ ำงำน ……………………………………..………………………...……….……………………………. โทร ……………………….………….
2. ก) สถำนทีท่ จี่ ะให้ สง่ ค่ำสินไหมทดแทน
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั
ทีท่ ำงำน
สำขำ.......................................................
อืน่ ๆ โปรดระบุ …………………………….……………………………………………………………...
ข) กรณีผ้ เู อำประกันภัยอยู่ต่ำงจังหวัด (นอกเหนือจำก กทม. นนทบุรี ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร) โปรดระบุสำขำของธนำคำรทีท่ ำ่ นมีบญ
ั ชีเงินฝำก
หรื อสำขำทีท่ ำ่ นสะดวกจะนำเช็คไปขึ ้นเงิน …………………………….…………………………………………………………..……………………….
3. กรณีอบุ ตั ิเหตุ
วันทีเ่ กิดเหตุ ……………………………….……. เวลำ ………………….. น. สถำนทีเ่ กิดเหตุ …………………..……..………...…..…….…………..
เหตุเกิดขึ ้นอย่ำงไร ……………………………………………………. ชื่อ / ทีอ่ ยู่ผ้ เู ห็นเหตุกำรณ์ ……………………..………………………………...
มีกำรแจ้ งควำมหรื อไม่ ทีใ่ ด ……………………….………..……………..……………………….……………………….….…………………………….
อวัยวะทีไ่ ด้ รับบำดเจ็บ …………………………….…………………. ตำแหน่งและลักษณะของบำดแผล …….….…….……………………………….
4. กรณีเจ็บป่ วย
ป่ วยด้ วยโรคอะไร ………………………………..……………………………. ตังแต่
้ เมื่อใด ………………………….…………………………………..
มีอำกำรอย่ำงไร ……………………………………..………………………… ผลกำรรักษำเป็ นอย่ำงไร ………………….…………………………….
5. ชื่อสถำนพยำบำลทีไ่ ปรับกำรรักษำ ………………….………………………... แพทย์ผ้ ทู ำกำรรักษำ ………..…………………….……………………
6. ท่ำนมีประกันสุขภำพกับบริ ษัทอืน่ หรื อไม่ .....… (ถ้ ำมีโปรดระบุ) ชื่อบริ ษัท ……..…………………..........…… กรมธรรม์เลขที่ …………..…………
โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ าขอให้ คารั บรองต่ อบริษัท พรู เด็นเชี ยล ประกันชี วิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ว่ าข้ อความที่กล่ าว
ข้ างต้ นเป็ นความจริงทุกประการ และไม่ มีสาระสาคัญอื่นใดที่ข้าพเจ้ าละเว้ นมิได้ เปิ ดเผยให้ บริษัทฯ ทราบ นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมให้ แพทย์ หรื อ
บริษัทประกันภัยอื่น หรื อโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลทุกแห่ งที่มีประวั ติการรั กษาพยาบาลหรื อข้ อมู ลสุขภาพและข้ อมู ลส่ วนบุคคลของผู้ เอาประกันภัย
สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ าวให้ แก่ บริษัทฯ หรื อผู้แทนของบริษัทฯ เพื่อการจ่ ายเงินตามกรมธรรม์ ฯ ได้ นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัทฯ
สามารถจัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผย ข้ อมูลสุขภาพและข้ อมูลส่ วนบุคคลของข้ าพเจ้ าต่ อบริษัทประกันภัย หรื อผู้แทนของบริษัทฯ หรื อบริ ษัทประกันภัยต่ อ หรื อ
หน่ วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายหรื อบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการจ่ ายเงินตามกรมธรรม์ ฯ หรื อประโยชน์ ทางการแพทย์ ได้ โดยการนี ้ ข้ าพเจ้ า ตกลงที่
จะไม่ ใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ อง ฟ้องร้ อง คัดค้ าน ยกขึน้ เป็ นข้ อต่ อสู้ หรื อดาเนินการทางกฎหมายใดๆ เพื่อเรี ยกค่ าเสียหายกับบริ ษัทฯ ผู้ เปิ ดเผยข้ อมู ล หรื อ และ
บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ องตามข้ างต้ นแต่ อย่ างใด

ชื่อ …………………………………………………..……………. ผู้เอำประกันภัย
วันที่ ……………………………..……………………………
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รายงานแพทย์ ผ้ ตู รวจรักษา
แพทย์ ผ้ ูรักษาซึ่งออกรายงานฉบับนี ้ ต้ องเป็ นแพทย์ ปริญญาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หากมีค่าธรรมเนียมผู้เอาประกันภัยเป็ นผู้รับผิดชอบ

Patient’s Name ……………………………………………… Age: ……………… years Sex:
male
female
ID No ……….……………………………… H.N.# ……….………………… A.N.# ………………….….. X.N.# ……………………..….
Date admitted ……………………..…….. Time ……………………. Date discharged ….………………….. Time …………..………..
1. CHIEF COMPLAINT :

…………………………………………………………………………………………….…………………………………..………………..
2. FOR ILLNESS
a) How long had the patient experienced the symptoms? ……………………………………………….…days / weeks / years.
b) How long do you feel that symptoms existed prior to this consultation? …………………………….. days / weeks / years.
c) Did you advise the patient to be admitted to the hospital?
No
Yes
Indication for admission ……………………………………………………………………………………………………………………..
3. FOR ACCIDENT
a) Date & time of accident: Date: ……………………….…………………. Time: …………………………………………………
b) Cause of accident: ………………………………………………………………………………………………….…………………
c) Was the patient under the influence of alcohol or drug at the time of arrival to the hospital? No Yes ……..........…
4. Date first saw the patient for this illness / injury: ……………………………………………………………….…………………….…
5. a) Present illness / Details of Injury: ……………………………………...………………………………….……….……..…………
b) Pertinent clinical findings (symptoms & signs) …………………………………………………..……….…….…..………………
6. a) Pertinent lab / Investigations: …………………………………………………………………………………….………………….
b) HIV Test
Yes, result …………………………………………………….
No
7. Diagnosis 1 ……………………………..ICD 10
Diagnosis 2 …………..…………..… ICD 10
Diagnosis 3 ……………………………..ICD 10
Diagnosis 4 ………………………… ICD 10
(Including principle underlying condition and complication)
8. a) Treatments (including number of stitches, medication given, physiotherapy, etc.):
…………………..………………………………..………………………………………………………………………………………
b) Operation : …………………………… ICD 9
Pathology report: ………………………..………………….
Surgeon’s Name …………………………. Specialty ………..………………… Date performed: ……………...........…………
c) Diagnosis and treatment by other doctors in the same occasion.
No
Yes, please give detail
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
9. a) Result of Treatment :
Good
Fair
Poor
b) Possibility of recurrence?
Yes
No
10. a) Date of the last treatment / Follow up : …………………………………………………………………………………………...…
b) The patient’s symptoms at the time of your last consultations / examination? ……..…….……………………………………
11. Was the patient referred to you by other physician(s)?
Yes
No
Doctor: ……………..………………………………. Clinic / Hospital: …………………………………………………………………
ข้ อควรทราบ
ผู้ใดในการประกอบการงานวิชาแพทย์ ทาคารั บรองเป็ นเอกสารอันเป็ นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ ผ้ ูอ่ นื หรื อประชาชนผู้นัน้
กระทาความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งต้ องระวางโทษจาคุกไม่ เกิน 2 ปี หรื อปรั บไม่ เกิน 4,000 บาท หรื อทัง้ จาทัง้ ปรั บ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา และอีกทัง้ จักต้ องชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่ งอีกโสตหนึ่ง
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12. Was the injury / illness contributed to or influenced by any of the following (e.g.Pre-existing weakness or extended period of
disability)?
a) Physical defects / congenital anomaly
No
Yes
b) Unfavorable past medical history
No
Yes
c) Degenerative change(s)
No
Yes
d) A family history that increased the probability or severity of this disease
No
Yes
e) Doctor’s advice to have periodic “Medical Screening” for this disease because of increased risk?
No
Yes
f) Alcohol or drugs = ……… mg%
No
Yes
If the answer is “yes”, please specify
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
13. Other past medical history :
Date
Diagnosis
Treatment
Duration
Doctor / Hospital’s / Name
……….…… ……..………………… ………………………… …………………………. ……………………………………..
……….…… ..……………………… ………………………… …………………………. ……………………………………..
………….… ..……………………… ………………………… …………………………. ……………………………………..
…………..… ..……………………… ………………………… .…..……………………. ……………………………………..
14. FOR FEMALE : Was the patient pregnant at the time of treatment
No
Yes ……… weeks ( LMP: ……………..)
: Was the treatment relate to infertility?
No
Yes …………………………………………
15. Other comments about the injury / illness
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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 physician ……………………………………Specialty …………………....……………. License No. ….………………………
Hospital Name …………………………………………address ………………………...........…...........TEL No. …………….………..…
Signature ………………………………………………....…………………… Date ……………….………………………………………….
*** เพื่อให้ การดาเนินการเรี ยกร้ องสินไหมรวดเร็ ว ขอให้ ผ้ ู เอาประกันภัยและแพทย์ กรุ ณากรอกข้ อมู ลครบถ้ วนตามแบบฟอร์ ม และลงลายมื อชื่ อ
ให้ ครบถ้ วน***
วิธีการส่ งเอกสารเรี ยกร้ องสินไหม
 ยื่นผ่ านเคาน์ เตอร์ บริการ ณ สานักงานใหญ่ ชัน้ 24 หรื อสาขาของบริษัทฯ ทุกสาขา
 ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง
บมจ.พรู เด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) แผนกสินไหมทดแทน
เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร ชัน้ 20 – 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
 ผ่ านตัวแทนผู้ให้ บริการ
หากมี ข้ อ สงสั ย กรุ ณ าติด ต่ อ ศู น ย์ บ ริ ก ารลู ก ค้ า โทร 1621 ในวั น จั น ทร์ – ศุ ก ร์ เวลา 8.30 – 19.00 น. และวั น เสาร์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
(ยกเว้ นวันหยุดราชการ และวันหยุดประจาปี )
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หนังสือยินยอมให้ เปิ ดเผยประวัติการรักษาพยาบาล
วันที่........เดือน........................พ.ศ.................
ข้ ำพเจ้ ำ (นำย,นำง,นำงสำว).................................................................................. (“ผู้เอำประกันภัย”)
อำยุ...............ปี ซึ่งเป็ นผู้เ อำประกัน ภัย ของบริ ษั ท พรูเ ด็น เชี ยล ประกันชี วิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
(“บริษัทฯ”) ตกลงยินยอมให้ แพทย์หรือบริษัทประกันภัยอื่น หรือโรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำล ทุกแห่งที่มีประวัติ
กำรรักษำพยำบำล หรื อข้ อมูลสุขภำพและข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้เอำประกันภัย สำมำรถเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำว
ให้ แก่บริษัทฯ หรือผู้แทนของบริษัทฯ เพื่อกำรพิจำรณำจ่ำยเงินตำมกรมธรรม์ฯ ได้ นอกจำกนี ้ ข้ ำพเจ้ ำตกลงยินยอม
ให้ บริ ษั ทฯ สำมำรถจัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผย ข้ อมูลสุขภำพและข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้เ อำประกันภัย ต่อบริ ษั ท
ประกันภัย หรือบริษัทประกันภัยต่อ หรื อผู้แทนของบริ ษัทฯ หรื อหน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำยหรื อบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ เพื่อกำรพิจำรณำจ่ำยเงิน ตำมกรมธรรม์ฯ หรือประโยชน์ทำงกำรแพทย์ได้ โดยกำรนี ้ ข้ ำพเจ้ ำตก
ลงที่ จ ะไม่ใ ช้ สิท ธิเ รี ย กร้ อง ฟ้องร้ อง คัด ค้ ำน ยกขึน้ เป็ นข้ อต่อสู้ หรื อดำเนิ นกำรทำงกฎหมำยใดๆ เพื่ อเรี ย ก
ค่ำเสียหำยกับบริษัทฯ ผู้เปิ ดเผยข้ อมูลของผู้เอำประกันภัย หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ องตำมข้ ำงต้ นแต่อย่ำงใด
(ลงชื่อ)........................................................ผู้เอำประกันภัย (ผู้ให้ ควำมยินยอม)
(........................................................)
(ลงชื่อ)........................................................พยำน
(........................................................)
(ลงชื่อ).........................................................พยำน
(........................................................)

4/4

