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ส่ วนที Admission (Form A) ( ) Day surgery
ถึง บริษัท เอ็ทน่ า ประกันสุขภาพ(ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน) จาก

โรงพยาบาล………………………………ห้อง……………………...

แผนก Pre-authorization โทรสาร 02-230-6553 (หมายเลขอัตโนมัต)ิ

หมายเลขโทรสาร……………………………………………………...

ตอนที 1 สําหรับผู้เอาประกัน
ชือ-สกุล………………………………………วันเดือนปี เกิด……………………..อายุ……………ปี เพศ……………..บัตรประชาชน/อืน (ระบุ) ……………………….
ทีอยูป่ ั จจุบนั …………………………………………………………………………โทรศัพท์……………………………. เลขทีบัตร……………………………….……………………….

เลขทีกรมธรรม์………………………………… …………………………………….…………………………...……………………………………………..…..…………
บริ ษัทประกันอืน ๆ (ถ้ ามี โปรดระบุ)……………………………………………………...……… เลขทีกรมธรรม์………………………………………………..…………
กรณีอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล เลขทีกรมธรรม์………….……………………………..………..……. …………ลําดับที (ถ้ ามี)…………………….…………………………
จากการเกิดเหตุครังนี ( ) ไม่เคยรักษาทีใด ( ) เคยรักษาที……………………………………………………………………..เมือ…………..…..……….………….
โดยชําระเงินเองหรื อใช้ สิทธิค่ารักษาไปแล้ วเป็ นจํานวนเงิน…………..…………………………บาท
ข้ าพเจ้ าขอตกลงและยินยอมให้ บ ริษัทฯ จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ แก่สถานพยาบาลที ข้ าพเจ้ าได้ เข้ ารับ การรักษานี โดยถือ เสมือนหนึงบริษัทฯ ได้ จ่ายชดเชยค่ าการรักษาพยาบาลให้ แก่
ข้ าพเจ้ า โดยชอบแล้ วตามข้ อกําหนดและเงือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย ทังนีค่ารักษาพยาบาลใด ๆ ทีอยู่นอกเหนือความคุ้มครองของกรมธรรม์ ประกันภัย ข้ าพเจ้ าจะเป็ นผู้ชําระให้ แก่สถานพยาบาล
โดยตรงเองและข้ าพเจ้ าเข้ าใจเป็ นอย่างดีว่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิตามข้ อตกลงในโครงการชําระค่ารักษาพยาบาลผ่านโรงพยาบาล หากตรวจสอบพบว่าการเจ็บป่ วยหรื ออุบตั ิเหตุของข้ าพเจ้ าอยู่ภายใต้
เงือนไขข้ อยกเว้ นของกรมธรรม์ แม้ บ ริษัทฯ จะได้ ให้ ค วามเห็นชอบในการรับตัว ไว้ เป็ นผู้ป่วยในเบืองต้ นแล้ วก็ตาม ในกรณีทีบริษัทฯ ได้ สํารองจ่ายค่ารักษาให้ แก่สถานพยาบาลแทนข้ าพเจ้ าไปแล้ ว ข้ าพเจ้ า
ยินยอมทีจะชําระเงินทังสินคืนแก่บริษทั ฯ ภายใน 7 วันนับจากวันทีได้ รับคําบอกกล่าว
ข้ าพเจ้ าขอตกลงและยินยอมให้ โรงพยาบาล แพทย์ หรื อบุคลากรทางการแพทย์ทีได้ ทําการตรวจหรือรักษาข้ าพเจ้ า หรือบุคคลผู้ อยู่ในความปกครองของข้ าพเจ้ ามีอํานาจแจ้ งข้ อความใด ๆ
เกียวกับการเจ็บป่ วย บาดเจ็บ ประวัติทางการแพทย์ การปรึกษาโรค ใบสังยาหรื อการรักษา รวมถึงประวัติทางการแพทย์ บันทึกการตรวจรักษาที ผ่านมา พร้ อมสําเนาเอกสารประวัติทางการแพทย์ของ
ข้ าพเจ้ าทังหมด ณ สถานพยาบาลใด ๆ ต่อบริษัทฯ หรือผู้ทีได้ รบั มอบหมายจากบริษัทฯ อนึงสําเนาใบหนังสือให้ ความยินยอมนีให้ ถือว่ามีผลบังคับได้ เช่นเดียวกับต้ นฉบับ
ข้ าพเจ้ าได้ ทราบและเข้ าใจข้ อความ ตลอดจนเงือนไขและวิธีปฏิบตั ิของบริษัทตามเอกสารฉบับนีเป็ นอย่างดีโดยละเอียดครบถ้ วนแล้ ว เห็นว่าถูกต้ องตามเจตนาของข้ าพเจ้ าแล้ ว จึงได้ ตกลง
ยินยอมผูกพันปฏิบตั ิตามเงือนไข และวิธีปฏิบตั ิของบริ ษัททุกประการ

ลงชือ………………………………ผู้เอาประกันภัย วันที.................................... พยาน .……………………………...พยาน………………………………………..
(……………………….…………….) กรณีเป็ นผู้เยาว์ ให้ ผ้ ปู กครองลงนามแทน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (……………………………..….) (…………….….…….…………)
ข้ าพเจ้ าขอตกลงและยินยอมให้ โรงพยาบาล แพทย์ หรื อบุคลากรทางการแพทย์ทีได้ ทําการตรวจหรือรักษาข้ าพเจ้ า หรือบุคคลผู้อยู่ในความปกครองของข้ าพเจ้ ามีอํานาจแจ้ งผลการตรวจ
เกียวกับโรคภูมิค้มุ กันบกพร่อง (HIV/AIDS) ต่อบริษัท.................................................. หรื อผู้ทีได้ รับมอบหมายจากบริษัทฯ อนึงสําเนาใบหนังสือให้ ความยินยอมนีให้ ถือว่ามีผลบังคับได้ เช่นเดียวกับ
ต้นฉบับ

ลงชือ………………………………ผู้เอาประกันภัย วันที.................................... พยาน .……………………………...พยาน………………………………………..
(……………………….…………….) กรณีเป็ นผู้เยาว์ ให้ ผ้ ปู กครองลงนามแทน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (……………………………..….) (…………….….…….…………)

ตอนที 2 สําหรับแพทย์ ผ้ ูทาํ การรักษา
Physician’s Name……………………………………………......................... Plan of Treatment ………………………………………………………
Medical Specialty……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………
Medical License No………………………
Previous treatment for this illness or injury (Date &Place)…………..
Admission Date ……………………………………..Time………………….. ………………………………………………………………………………
Underlying condition…………………..………………………...................... Expected Length of stay…………….day(s) Others…………………..
H.N……………………………………….A.N………………………………… ( ) Private case
( ) Hospital case
Provisional Diagnosis……………………………..………………………….. The illness directly related to an accident ( ) No ( ) Yes
Vital signs T…………BP.….……………P………………RR….…………… If yes, date…………….…………..Time………………………………..
Chief complaint/duration……………......................................................... The illness or injury influenced by alcohol or drug addict
Indication for Admission………………………..…………………………….. ( ) No
( ) Yes ( ) Unknown
Present illness or cause of injury ………..…………………………………. Signature………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….. Date………………………………………………………………………..

ตอนที 3 สําหรับเจ้ าหน้ าทีบริษทั
บริษัทฯได้ พิจารณาจากข้ อมูลทีได้ รับ ขอเรี ยนว่า ( ) ยืนยันสิทธิเบืองต้ น (*ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิการจ่ายถ้ าสภาวะไม่ได้ รับความคุ้มครองตามสัญญา)
( ) ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ เนืองจาก...................................................................................................... ( ) อืน ๆ …………………………………………
ลงชือ …………………………………………… ผู้พิจารณา บริ ษัท……….…….………..…………. วันที………………………เวลา...............................

