
 

 

ค ำรอ้งขอรบัผลประโยชนส์นิไหมคำ่รกัษำพยำบำลและอบุตัเิหตุ 

โรงพยำบำล………………………………………………..  ประกันภัยรำยบุคคล        ประกันภัยกลุ่ม 
 

 

 

 

 

 

ส ำหรบัผูเ้อำประกนัภยั 
1.ช่ือ-นำมสกุล(นำย/นำง/นำงสำว)……..……………….....….…………… เพศ….....……………อำยุ.……….ปี  อำชีพ ………..………………….... 
เลขที่บัตรประชำชน …………..……….…………….……เบอร์โทรติดต่อ……………….…..………………….. อีเมลติดต่อ…………………………… 
ที่อยู่ปัจจุบัน ………………………..…………………………………..…………………………      รหัสไปรษณีย์……………………..………………. 
สถำนที่ท ำงำน ………………………..……………………………………………………………     รหัสไปรษณยี์ …………………..………………… 
กรณีผู้เรียกร้องสินไหมอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี กรุณำระบุช่ือผู้ปกครอง  ………………….………………  ควำมสัมพันธ์…………………………..…………. 
2.กรมธรรม์เลขที ่…………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
ข้ำพเจ้ำ   ไม่มี   มีประกันชีวิตหรือประกันภัยไว้กับบริษัทอ่ืน บริษัท………………………………………… กรมธรรม์เลขที…่……..……………….. 
3.สำเหตุกำรเรียกร้องสินไหม 
 เจ็บป่วย อำกำร :………………………………………………. ระยะเวลำที่มีอำกำรก่อนรับกำรรักษำคร้ังนี้:………………………………………….. 
สถำนพยำบำลที่เคยรักษำ ก่อนกำรรักษำคร้ังนี้ :…………………………………………. วันที่เขำ้รับกำรรักษำ:………………………………..………… 
 บำดเจ็บ วันที่ได้รับบำดเจ็บ:………………………… เวลำ:………………… สถำนที่เกิดเหตุ:…………………………………………………………. 
สำเหตุของกำรบำดเจ็บ:………………………………………….…………………………………………… …………………………………………….. 
ลักษณะบำดแผล ขนำด ต ำแหน่ง และอวัยวะที่ได้รับบำดเจ็บ:………………………………………………………………………………………………….. 
4.ส ำหรับกำรเรียกร้องครั้งนี้ ท่ำนเคยรักษำที่ใดมำก่อนหรือไม่ ไม่เคย  เคยรักษำที่ :………………………………… เมื่อ:…………………………… 
ข้ำพเจ้ำมี   สิทธิ์ประกันสังคม     สิทธิ์บัตรทอง /สิทธิ์ 30 บำท    สิทธิข์้ำรำชกำร  ที่โรงพยำบำล...................................................................... 
5.ข้ำพเจ้ำต้องกำรรับเงินสินไหมทดแทนโดยกำรโอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำร……………..…เลขที…่…..………………………..(กรุณำแนบส ำเนำหน้ำบญัชี) 

หนงัสือใหค้วำมยนิยอม 
  ข้ำพเจ้ำ ขอให้และยินยอมให้ แพทย์ สถำนพยำบำล บริษัทประกันภัยอ่ืน หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงมีข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสุขภำพและประวัติกำร
รักษำพยำบำลของข้ำพเจ้ำที่ผ่ำนมำหรือจะมีขึ้นในอนำคต เปิดเผยข้อมูลสุขภำพและประวัติกำรรักษำพยำบำลของข้ำพเจ้ำให้แก่บริษัท บริษัทประกันภัยต่อ 
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงบริษัท ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท หรือผู้แทนของบริษัท หรือผู้ถือกรมธรรม์ /ผู้ทรงกรมธรรม์ และ/หรือบริษัทนำยหน้ำ
ประกันภัย เพื่อกำรขอเอำประกันภัย หรือกำรจ่ำยเงินตำมกรมธรรม์ประกันภัย หรือด ำเนินกำรใดๆที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัย 
     ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสุขภำพและประวัติกำรรักษำพยำบำลของข้ำพเจ้ำต่อหน่วยงำนที่มีอ ำนำจ
ตำมกฎหมำย หรือต่อบริษัทประภันภัยต่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท บุคคลำกร หรือผู้แทนของบริษัท หรือผู้ถือกรมธรรม์ /ผู้ทรง

กรมธรรม์ และ/หรือบริษัทนำยหน้ำประกันภัย เพื่อกำรขอเอำประกันภัยหรือกำรจ่ำยเงินตำมกรมธรรม์ประกันภัย หรือใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์หรือเพื่อใช้ใน
กำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย      

     อนึ่ง ส ำเนำใบหนังสือให้ควำมยินยอมนี้ให้ถือว่ำมีผลบังคับได้เช่นเดียวกับต้นฉบับ 
     ข้ำพเจ้ำได้ ทรำบและเข้ำใจข้อควำมตลอดจนเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติของบริษัทตำมเอกสำรฉบับนี้ เป็นอย่ำงดีโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว 
เห็นว่ำถูกต้องตำมเจตนำของข้ำพเจ้ำจึงได้ตกลงยินยอมผูกพันปฏิบัติตำมเงื่อนไข และวิธีปฏิบัติของบริษัท ทุกประกำร  
หมำยเหต ุ  : *กรณีผู้เอำประกันภัยป็นผู้เยำว์ให้ผู้ ปกครองลงนำมแทนพร้อมระบุควำมสัมพันธ์          

 **กรณีลงนำมโดยใช้วิธีพิมพ์ลำยนิ้วมอื ต้องมีพยำนลงนำมรับรอง 2 ท่ำน 
 
ผู้เอำประกันภัย:…………………………….. วันที่ :……………………………. พยำน :………………………… พยำน :………………………………. 
                       (……………………………..)  ควำมสัมพันธ์:……………………          (…………………………)            (………………………………) 



 

 

 
For Physician 

1. Visit date: ……………………Time: ………….……Vital signs: T: ………..…… P: ………….… R:………………. BP: ………………………  
2. Chief complaint duration:……………………………………………………………………………………..……………………………………… 
3. Present illness or cause of injury: …………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
For Injury: Date of injury ……………………Time: …………… Place of injury:………………….… Details of injury: …………..……………… 
4. Physical exam:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. Previous treatment for this illness or injury (Date & Place): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6. The illness or injury influenced by alcohol or drug addict: ( ) No ( ) Yes, please specify ………………………………..……………………… 
7. Underlying condition: ……………………………………………………………………………………………………………….………………….  
8. Investigation & Result (Lab, EKG, X – ray, etc.): ………………………………………………………………….………………………………… 
9. Diagnosis: ………………………………………………………………………………………………… ICD10-TM: …………………………….. 
10. Treatment: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
11. Surgery/Operation: ………………………………………………………………………………… Date performed: ……………….…………... 
12. Pathological report: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
I hereby certify that I have personally examined and treated the insured in connection with the disability and that the facts are in my 
opinion as given above.  
Physician’s signature …………………………… Medical specialty: ………………………………… Medical license no: …………….…………  
                   (………………………………………..) Tel no: ……………………………………………… Date: …………………....……….  
Medical institute: …………………………………………………………. Address: ………………...……………………………………………….. 

  


