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บริษัท เอไอเอ จำกัด
เอไอเอ ทาวเวอร์ 2
181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2634 8888 โทรสาร 0 2638 7721
AIA.CO.TH

เรื่ อง คาแนะนาการจ่ายเงินผลประโยชน์คา่ รักษาพยาบาลผ่านบัญชีธนาคาร (Media Clearing)
เรี ยน ท่านสมาชิกผู้เอาประกันภัย
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย แบบฟอร์ มหนังสือแจ้ งความจานงขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยกลุม่ ผ่านบัญชีธนาคาร
( อยูด่ ้ านหลังจดหมายฉบับนี ้)
บริ ษัท ขอขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างยิ่งทีเ่ ลือกใช้ บริ การของบริษัท จึงมีความยินดีขอเรี ยนให้ ทราบว่า ปั จจุบนั บริ ษัทมี
บริ การเกี่ยวกับการรับเงินผลประโยชน์คา่ รักษาพยาบาล และเงินผลประโยชน์ใดๆตามกรมธรรม์ประกันภัยกลุม่ ผ่านบัญชีธนาคาร
(Media Clearing) จึงใคร่เรี ยนแนะนาผลประโยชน์และขันตอนในการใช้
้
บริ การขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยกลุม่
ผ่านธนาคารดังนี ้





ผลประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
สมาชิกผู้เอาประกันภัยจะได้ รับเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ สะดวกและรวดเร็วขึ ้น
สมาชิกผู้เอาประกันภัย ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ในการใช้ บริ การดังกล่าว
ลดปั ญหาเกี่ยวกับเช็คสูญหาย หรื อ เช็คส่งไม่ถงึ มือสมาชิกผู้เอาประกันภัย
การจ่ายเงินผลประโยชน์ผา่ นบัญชีธนาคารแต่ละครัง้ ไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้ วน)

ขัน้ ตอนในกำรขอใช้ บริกำร
กรอกแบบฟอร์ มหนังสือแจ้ งความจานงขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ ม ผ่านบัญชีธนาคาร โดยมี
ข้ อกาหนด คือ
1. บัญชีเงินฝากที่จะโอนเงินเข้ าต้ องเป็ นบัญชีออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวันของผู้เอาประกันภัยเท่านัน้ โดยบัญชีดงั กล่าวต้ อง
มิใช่ในนาม ห้ างร้ าน/บริ ษัท หรื อบัญชีที่ใช้ ชื่อร่วมกับผู้อื่น
2. เจ้ าของบัญชีธนาคาร จะต้ องเป็ นบุคคลเดียวกันกับสมาชิกผู้เอาประกันภัย
3. กรอกข้ อความครบถ้ วน และถูกต้ อง และสมาชิกผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อในช่อง สมาชิกผู้เอาประกันภัย / เจ้ าของ
บัญชี ให้ เหมือนกับลายมือชื่อที่ให้ ไว้ ใน ใบคาขอเอาประกันภัยกลุม่ สาหรับสมาชิก หรื อสาหรับคูส่ มรส
4. แนบเอกสารประกอบ ดังนี ้
4.1 แนบรายการเดินบัญชี (Statement) สาหรับบัญชีกระแสรายวัน หรื อ สาเนาหน้ าสมุดคูฝ่ ากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
โดยให้ สมาชิกผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องทีเ่ หมือนกับลายมือชื่อที่ให้ ไว้ ใน ใบคาขอเอา
ประกันภัยกลุม่ สาหรับสมาชิก หรื อสาหรับคูส่ มรส
4.2 สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาทะเบียนบ้ าน
ส่งเอกสารทังหมดไปยั
้
งบริ ษัท เอไอเอ จากัด ฝ่ ายประกันภัยกลุม่ ชัน้ 17 อาคาร เอไอเอ ทาวเวอร์ 2 เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
บริ ษัท หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าการให้ บริ การดังกล่าวข้ างต้ น จะเป็ นประโยชน์และอานวยความสะดวกต่อท่านยิง่ ขึ ้น บริ ษัทจะ
มุง่ พัฒนาการบริ การเพื่อผู้เอาประกันภัยต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท เอไอเอ จากัด
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หนังสือแจ้ งความจานงขอรับเงินผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัยกลุ่มผ่ านบัญชีธนาคาร
สาหรั บผู้เอาประกันภัย บริษัท เอไอเอ จากัด
เขียนที…
่ ………………………………………..
วันที่……………………………………………..
ข้ าพเจ้ าชื่อ……………………………………………สังกัด (หน่วยงาน/ บริ ษัท/ ห้ างร้ าน)…………………………………….................
กรมธรรม์ประกันภัยกลุม่ เลขที่.....................................................ใบรับรองเลขที่...............................................................................
โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก........................................................อีเมลล์ (ถ้ ามี)................................................................................
ขอให้ บริ ษัท เอไอเอ จากัด นาผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาล หรื อผลประโยชน์ใด ๆ (ยกเว้ นสินไหมมรณกรรม) ที่เกิดขึ ้นตามกรมธรรม์
ประกันภัยข้ างต้ น เข้ าบัญชีธนาคารของข้ าพเจ้ าตามรายละเอียดข้ างท้ าย เมื่อบริ ษัทได้ นาเงินผลประโยชน์เข้ าบัญชีดงั กล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ า
รับรองและยอมรับว่าบริ ษัทได้ จ่ายเงินผลประโยชน์ให้ แก่ข้าพเจ้ าโดยชอบแล้ วตามข้ อกาหนด และเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย
รายละเอียดบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชีของผู้เอาประกันภัย………………………............................................................................................................................
ชื่อธนาคาร (เฉพาะที่มีสาขาในประเทศไทยเท่านัน).................................................................สาขา..................................................
้
เลขที่บญ
ั ชี...........................................................................................ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
กระแสรายวัน
ข้ อกาหนด และเงื่อนไข
1. ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัทนาเงินผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล หรื อผลประโยชน์ใดๆที่ข้าพเจ้ ามีสิทธิได้ รับ (ไม่รวมสินไหม
มรณกรรม) ตามกรมธรรม์ประกันภัยกลุม่ ที่ระบุด้านบนนี ้เข้ าบัญชีธนาคารดังกล่าวข้ างต้ น โดยให้ ถือว่าบริ ษัท ได้ จ่ายเงินผลประโยชน์
นัน้ ตามข้ อกาหนด และเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยกลุม่ ให้ แก่ข้าพเจ้ าโดยชอบแล้ ว

2. ข้ าพเจ้ าได้ แนบ STATEMENT บัญชีกระแสรายวัน หรื อ สาเนาหน้ าสมุดบัญชีออมทรัพย์ ของบัญชีธนาคาร ซึ่งข้ าพเจ้ าได้ ลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ อง มาพร้ อมนี ้แล้ ว

3. ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถนาเงินเข้ าบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ ใน ข้ อที่ 1. ไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ ก็ตาม ข้ าพเจ้ าตกลงให้ บริ ษัท จ่ายเงิน
ผลประโยชน์ดงั กล่าวให้ แก่ข้าพเจ้ าเป็ นเช็ค ตามวิธีปฏิบตั ิปกติของบริ ษัท

4. การเปลีย่ นแปลงใดๆ เกี่ยวกับการขอรับเงินผลประโยชน์ผา่ นบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ ในหนังสือนี ้ ให้ ทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
ส่งให้ บริ ษัท ทราบล่วงหน้ าก่อนวันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยกลุม่ ไม่น้อยกว่า 30 วัน และการเปลี่ยนแปลงนันให้
้ มีผลบังคับในวัน
ครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยกลุม่ ของแต่ละปี ที่ทาหนังสือนัน้

5. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั ยกเลิกการจ่ายเงิ นผลประโยชน์ดงั กล่าวเข้าบัญชีธนาคารของข้าพเจ้าได้ทุกเมื่อ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า ในกรณี เช่นนี้ ข้าพเจ้าตกลงให้บริ ษทั จ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวให้แก่ขา้ พเจ้าเป็ นเช็ค ตามวิธีปฏิบตั ิปกติของ
บริ ษทั ต่อไป
เพื่อเป็ นหลักฐานแห่งข้อตกลงข้างต้น ข้าพเจ้าได้ลงนามไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานให้เรี ยบร้อยแล้ว
ลงชื่อ………………………………………………….พยาน
(
)

ลงชื่อ…………………………………………………………
สมาชิกผู้เอาประกันภัย / เจ้ าของบัญชี
(โปรดเซ็นชื่อให้ เหมือนกับลายเซ็นในใบคาขอเอาประกันภัย)

เพื่อดาเนินการตามความประสงค์ของท่าน บริ ษัท จะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ให้ แก่ทา่ นผ่านบัญชีธนาคารตามที่ท่านได้
แจ้ งความจานงไว้ โดยบริ ษัท จะนาส่งเอกสารรายละเอียดการจ่ายผลประโยชน์ให้ ท่านทราบทุกครัง้

Reference No

สาหรับเจ้ าหน้ าที่บริษัท
ดาเนินการโดย

วันที่
ชื่อเจ้ าหน้ าที่บริษัท
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