บริ ษทั เอไอเอ จำกัด
ศูนย์รับเอกสำรชั้น 1 อำคำร เอไอเอทำวเวอร์ 1
181 ถนนสุ รวงศ์ กรุ งเทพฯ 10500
(เอกสำร เคลมประกันกลุ่ม)

แบบฟอร์ มเรียกร้ องผลประโยชน์ ประกันกลุ่ม
แบบค่ารักษาทันตกรรม

ส่ วนที่ 1 สาหรับทันตแพทย์ที่ทาการรักษาเป็ นผู้กรอก
TO AVOID RETURN OF CLAIM DUE TO INCOMPLETE INFORMATION, PLEASE ANSWER ALL QUESTIONS.
NAME OF PATIENT:

AGE:

SEX:

TO BE COMPLETED BY ATTENDING DENTIST.
DENTIST NAME:

DENTIST LICENSE NO:

PLEASE ANSWER AS COMPLETED AS POSSIBLE.

IF YES, PLEASE GIVE BRIEF DESCRIPTION AND DATES.

If prosthesis, is this initial placement?

Date of Rx:

Is treatment for orthodontics?

Date of Rx:

Is treatment a result of accident?

Date of Rx:

Please fill in the for oral treatment (including X-rays, prophylaxis, material used, etc.):
Tooth No.

Particulars

Charges

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Please mark teeth treated or area of oral treatment on following chart.

I hereby certify that the services listed above have been performed on the above-named patient on the date indicated.
Dentist's signature: ____________________________________
(
)

Hospital/Clinic: _______________________________________
ประทับตรา รพ./คลีนิค

Date ________________________

ส่ วนที่ 2 สาหรับพนักงานผู้เอาประกันเป็ นผู้กรอกโดยสมบูรณ์
ชื่ อนายจ้ าง (บริษัท,ห้ าง, ร้ าน):
ชื่ อพนักงานผู้เอาประกัน:

กรมธรรม์ กลุ่มเลขที่:
อายุ:

เพศ:

ใบรับรองเลขที่:

หน ังสือให้ความยินยอม
ข ้าพเจ ้า ขอให ้และยินยอมให ้ แพทย์ สถานพยาบาล บริษัทประกันภัยอืน
่ หรือ บุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้อง ซึง่ มีข ้อมูลส่วนบุคคล ข ้อมูลสุขภาพ ความพิการ พฤติกรรมทางเพศ ข ้อมูลชีวภาพ ข ้อมูล
้ ชาติ และประวัตก
พันธุกรรม เชือ
ิ ารรักษาพยาบาลของข ้าพเจ ้าทีผ
่ ่านมาหรือจะมีขน
ึ้ ในอนาคต สามารถเปิ ดเผยข ้อมูลดังกล่าวให ้แก่บริษัทตัวแทนประกันชีวต
ิ ของบริษัท หรือผู ้แทนของบริษัท
หรือบริษัทนายหน ้าประกันภัย หรือผู ้ถือกรมธรรม์ เพือ
่ การขอเอาประกันภัย หรือการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือดาเนินการใด ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกรมธรรม์ประกันภัย
้ ชาติ และประวั ต ก
ข ้าพเจ ้ายิน ยอมให ้ บริษั ท เก็ บ รวบรวม ใช ้ และเปิ ดเผยข ้อมู ล ส่ว นบุค คล ข ้อมู ล สุข ภาพ ความพิก าร พฤติก รรมทางเพศ ข ้อมู ล ชีว ภาพ ข ้อมู ล พั น ธุ ก รรม เชือ
ิ าร
รักษาพยาบาลของข ้าพเจ ้า ต่อหน่วยงานทีม
่ อ
ี านาจตามกฎหมาย หรือบริษัทนายหน ้าประกันภัยต่อ หรือต่อบริษัทประกันภัยต่อ บุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้อง ตัวแทนประกันชีวต
ิ ของบริษัท บุคคลากร หรือ
ผู ้แทนของบริษัท หรือผู ้ถือกรมธรรม์ และ/หรือบริษัทนายหน ้าประกันภัย เพือ
่ การขอเอาประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือใช ้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือเพือ
่ ใช ้ในการ
ดาเนินการใด ๆ ทีเ่ กีย
่ วกับกรมธรรม์ประกันภัย
กรณีทเี่ รียกร ้องสินไหมผ่านโรงพยาบาล ข ้าพเจ ้ายินยอมและตกลงให ้ บริษัทจ่ายค่ารักษาพยาบาลให ้แก่สถานพยาบาลทีข
่ ้าพเจ ้าได ้เข า้ รับการรักษานี้ โดยถือเสมือนหนึง่ บริษัทได ้จ่าย
ชดเชยค่ารักษาพยาบาลให ้แก่ข ้าพเจ ้าโดยชอบแล ้วตามข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย ทัง้ นี้ ค่ารักษาพยาบาลใด ๆ ทีอ
่ ยู่นอกเ หนือความคุ ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย
ข ้าพเจ ้าจะเป็ นผู ้ชาระให ้แก่สถานพยาบาลโดยตรงเอง และ ข ้าพเจ ้าเข ้าใจเป็ นอย่างดีวา่ บริษัทจะขอสงวนสิทธิต
์ ามข ้อตกลงในโครงการชาระค่ารักษาพยาบาลผ่านโรงพยาบาล หากตรวจสอบ
พบว่าการเจ็บป่ วยหรืออุบัตเิ หตุของข ้าพเจ ้าอยู่ภายใต ้เงือ
่ นไขข ้อยกเว ้นของกรมธรรม์ประกันภัย แม ้บริษัทจะได ้ให ้ความเห็นชอบในการรับ ตัวไว ้เป็ นผู ้ป่ วยในเบือ
้ งต ้นแล ้วก็ตาม ในกรณีนี้ หาก
้ คืนแก่บริษัทภายใน 7 วันนับจากวันทีไ่ ด ้รับคาบอกกล่าวจากบริษัท
บริษัทได ้สารองจ่ายค่ารักษา ให ้แก่สถานพยาบาลแทนข ้าพเจ ้าไปแล ้วข ้าพเจ ้ายินยอมทีจ
่ ะชาระเงินทัง้ สิน
อนึง่ สาเนาใบหนังสือให ้ความยินยอมนี้ให ้ถือว่ามีผลบังคับได ้เช่นเดียวกับต ้นฉบับ
ข ้าพเจ ้าได ้ ทราบและเข ้าใจข ้อความตลอดจนเงือ
่ นไขและวิธป
ี ฏิบัตข
ิ องบริษัทตามเอกสารฉบับนี้ เป็ นอย่างดีโดยละเอียดครบถ ้วนแล ้ว เห็นว่ าถูกต ้องตามเจตนาของข ้าพเจ ้าจึงได ้ตกลง
ยินยอมผูกพันปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไข และวิธป
ี ฏิบัตข
ิ องบริษัท ทุกประการ
หมายเหตุ :
* กรณีผู ้เอาประกันภัยเป็ นผู ้เยาว์ให ้ผู ้ปกครองลงนามแทนพร ้อมระบุความสัมพันธ์
** กรณีลงนามโดยใช ้วิธพ
ี ม
ิ พ์ลายนิว้ มือ ต ้องมีพยานลงนามรับรอง 2 ท่าน
ผู ้เอาประกันภัย : ……………………………………………
(............................................)
ผู ้ให ้ความยินยอม : …………………………………………

วันที่ : ………...……………………………
พยาน : …………………………….. พยาน : ………………………………
ความสัมพันธ์ : .............................
(..............................)
(...............................)
ในฐานะ  บิดา/มารดา
 ผู ้แทนโดยชอบธรรมของผู ้เอาประกันภัย (กรณีผู ้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะ)
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