แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน / Claim Reimbursement Form
Aetna Health Insurance (Thailand) Public Company Limited
ข้าพเจ้า
Member Name.

นาย

นาง

นส.

Mr.

Mrs.

Miss

วันที่ / Date

กรมธรรม์เลขที่
Contract No.

สมาชิกต้องระบุหมายเลขบัตรประชนชาชน หรือ หมายหนังสือเดินทาง (สาหรับชาวต่างชาติ)
National ID/Passport number (for foreigner) is compulsory to fill in.
ชือ่ บริษทั
Company Name
ขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลตามเอกสารและใบเสร็จรับเงินดังนี้ :-

หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ะดวกในการติดต่อ
Telephone No. …………………………………………….........................................
อีเมล / Email:…………………………………………………..…...…………

Would like to submit the following original document(s) for claim reimbursement:
ลำดับ

โรงพยำบำล / คลิ นิก

เลขที่ ใบเสร็จรับเงิ น

ลงวันที่

กำรรักษำต่อเนื่ อง

จำนวนเงิ น

Item

Hospital / Clinic Name

Receipt No.

Issued Date

Follow-Up Treatment

Amount

ไม่ใช่/ No

ใช่/ Yes

ไม่ใช่/ No

ใช่/ Yes

ไม่ใช่/ No ใช่/ Yes
รวมเป็ นเงิ น / Total
วิ ธีกำรรับเงิ น / Receipt Method
บริษทั จะดาเนินการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามวิธกี ารรับค่าสินไหมทดแทนทีท่ ่านได้ระบุไว้ในใบคาขอเอาประกันภัย หรือตามทีท่ ่านได้มกี ารยืน่ ขอเปลีย่ นแปลงไว้ลา่ สุด (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ หากท่านประสงค์จะเปลีย่ นวิธกี ารรับค่าสินไหมทดแทน หรือ เปลีย่ นหมายเลขบัญชีธนาคารในการรับค่าสินไหม ขอให้ท่านกรอกแบบคาขอเปลีย่ นแปลงรายละเอียดกรมธรรม์ (F-MA-20)
และนาส่งมาพร้อมกับแบบฟอร์มการเรียกร้องสิทธิรกั ษาพยาบาลนี้ โดยทางบริษทั จะดาเนินการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดดังกล่าวต่อไป
The Company will proceed the claim payment according to the method of receiving claim payment that you have specified in the insurance application form or
or you have recently submitted a change request (if any). If you would like to change the method of receiving claim payment, bank or bank account number,
please fill the request form for changing details of policy (F-MA-20) and send it together with this Claim Reimbursement Form. Then, the Company will
proceed to change such detail.
วิ ธีจดั ส่งเอกสำร / Document Delivery Method
ส่งทางไปรษณีย์ / Mail

ทีอ่ ยู่ / Address

มารับด้วยตัวเอง / Walk in
ตัวแทนหรือนายหน้า / Agent or Broker
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..……………

คำแถลงเพื่อกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - คาแถลงนี้ตอ้ งได้รบั การลงนามโดยผูป้ ่ วยหรือผูม้ อี านาจปกครองในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยอายุต่ากว่า 20 ปี
ข้าพเจ้าขอแจ้งว่าข้อความทัง้ หมดในแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนี้เป็ นจริงและถูกต้องทุกประการ
ข้าพเจ้าขอมอบอานาจและยินยอมให้แพทย์ ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการแพทย์ โรงพยาบาล คลินิก โดยบุคคลใดหรือสถานพยาบาลใด ทีข่ า้ พเจ้าและ/หรือสมาชิกผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองได้รบั สังเกตการณ์หรือตรวจรักษา หรือบริษทั ประกันภัยอืน่ ใดหรือ
องค์กรซึ่งมีบนั ทึกหรือข้อมูลสุขภาพของข้าพเจ้าและ/หรือสมาชิกผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองไม่ว่าด้วยเหตุใด ได้ให้รายละเอียดทัง้ หมดดังกล่าวข้างต้น รวมถึงประวัตสิ ุขภาพในอดีตทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับการรักษาใดๆ หรือบริการอืน่ ๆ ทีไ่ ด้ให้แก่
ข้าพเจ้าหรือสมาชิกทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองซึ่งเป็ นผูอ้ ยู่ในอานาจปกครองของข้าพเจ้าเพือ่ วัตถุประสงค์ในการพิจารณาสินไหมในครังนี
้ ้ แก่เอ็ทน่ าฯ หรือเจ้าหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ หรือตัวแทนทีไ่ ด้รบั อานาจจากเอ็ทน่ าฯ โดยสาเนาของการมอบ
อานาจนี้ถอื ให้มผี ลบังคับเช่นเดียวกับต้นฉบับ
ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า หากข้าพเจ้าและ/หรือสมาชิกผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองไม่สามารถให้ขอ้ มูลใดๆ ตามทีไ่ ด้รบั การร้องขอในแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทนนี้ เอ็ทน่ าฯ จะไม่สามารถสามารถรับและพิจารณาสินไหมดังกล่าวได้
ข้าพเจ้าเข้าใจดีและให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล อันรวมถึงข้อมูลทางการแพทย์ของข้าพเจ้าและ/หรือของสมาชิกผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองซึ่งมีการเก็บหรือครอบครองโดยเอ็ทน่ าฯ ได้มกี ารจัดให้ ครอบครองใช้ และเปิ ดเผยโดยเอ็ท
น่ าฯ หรือบุคคล/องค์กรใดซึ่งมีการเกีย่ วข้องกับเอ็ทน่ าฯ ตัวแทนหรือนายหน้าทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต (ถ้ามี) หรือบุคคลภายนอกทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต (ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศไทย รวมถึงบริษทั รับประกันภัยต่อ บริษทั ตรวจสอบด้านสินไหม และ
สมาคมด้านการประกันภัย) เพือ่ วัตถุประสงค์ในการพิจารณาสินไหมตามแบบฟอร์มนี้และให้บริการต่อเนื่องและการวิเคราะห์ดา้ นสินไหมหรือให้ขอ้ มูลสินค้าและบริการด้านประกันอืน่ ๆ การตลาดทางตรง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
และเพือ่ ติดต่อแจ้งข่าวสารต่อข้าพเจ้าเพือ่ วัตถุประสงค์ดงั กล่าว
ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า หากข้อความในแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทนนี้เป็ นเท็จไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน เอ็ทน่ าฯ มีสทิ ธิปฏิเสธการพิจารณาชดใช้สนิ ไหมได้
Data Protection Declaration – This declaration must be signed by the patient or the main member if the patient is a dependent under the age of 20.
I declare that all the details given on this Claim Reimbursement Form are true and correct.
I also authorize and consent any physician, medical practitioner, hospital, clinic, by whom or where I and/or the Member(s) have been observed or treated or any other insurance company or organization that has any
records or health information concerning me and/or the Member(s) for any reason, to give full particulars thereof including prior medical history in connection with any treatment or other services provided to me or my
dependent/s for the purpose of the consideration of this claim to Aetna or its duly appointed administrators or authorized agents. A copy of this authorization shall be considered as effective and valid as the original.
I understand that if I and/or the Member(s) fail to provide any information requested in this Claim Reimbursement Form, it may result in the inability of Aetna to accept or process this claim.
I understand and give explicit consent that all of my and/or the Member(s) personal information including medical information collected or held by Aetna is provided and may be held, used, and disclosed by Aetna or any
individuals/organizations associated with Aetna, authorized agent/broker (if applicable), or authorized third party (within or outside of Thailand, including reinsurance companies, claim investigation companies, and insurance
associations/federations) for the purpose of processing this Claim Reimbursement Form, providing subsequent services and claim analysis or providing any other insurance products and services, direct marketing, and data
matching, and communicating with me for such purpose.
I understand that if this Claim Reimbursement Form is found to be fraudulent, in whole or part, Aetna is entitled to reject the claim payment.

กรุณาระบุหมายเลขบัตรประชาชนและแนบสาเนาบัตรสมาชิ กเอ็ทน่ าฯ มาด้วย
Please fill in your National ID/Passport Number in this Form and attach copy of Aetna member card.

ลงชือ่
Signed

ผูเ้ อาประกัน
(

)

Insured

Aetna Claim Reimbursement Procedure
ขันตอนกำรรั
้
บเงิ นค่ำสิ นไหม

Claims Procedures

กรุณำตรวจสอบเอกสำรตำมรำยกำรด้ำนล่ำงให้ครบถ้วนก่อนจัดส่ง

Please check if you have done the following before claim submission:

1. ระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วน
และเซ็นชือ่ รับทราบข้อตกลง พร้อมแนบสาเนาบัตรสมาชิก

1. Sign and complete this Claim Reimbursement Form and attach a copy
of Aetna member card.
2. Medical certificate signed by the treating doctor stating all the symtoms,

2. ใบรายงานแพทย์ทร่ี ะบุอาการสาคัญ ผลการวินจิ ฉัย และการรักษาทังหมด
้
3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่าย ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
- วันทีท่ าการักษา
- ชือ่ ผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นสมาชิกกับเอ็ทน่าฯ
- ค่ารักษาพยาบาล (Breakdown of charges)
แต่หากสมาชิกฯ ได้รบั การชดใช้จากสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใดมาแล้ว
อนุโลมให้สมาชิกฯ ส่งสาเนาใบเสร็จทีร่ บั รองยอดเงินทีจ่ ่ายจากสวัสดิการนัน้ เพื่อเรียก
ร้องส่วนทีข่ าดจากเอ็ทน่าฯ ได้

diagnosis and the treatment given.
3. Original receipts must clearly indicate the following information and
be signed/stamped by the attending physician:
- Treatment date;
- Name of patient;
- Breakdown of charges.
If the Member has been indemnified by the government welfare or other welfares,

4. กรุณาแนบใบยืนยันสิทธิหรื
์ อใบรับรองผลประโยชน์คมุ้ ครอง (Pre-authorisation
confirmation) ทีอ่ อกให้โดยเอ็ทน่าฯ (ถ้ามี)

the Member shall submit a copy of the receipt certifying the paid amount by
such welfare to further claim the remaining amount from Aetna.

5. กรุณาระบุในแบบฟอร์มแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีทส่ี มาชิกฯต้องการ

4. Attach pre-authorisation confirmation issued by Aetna (if any)
5. Please indicate in the Claim Reimbursement Form if the Member requires Aetna

รับเอกสารคืนโดยเอ็ทน่าฯ เอ็ทน่าฯ จะคืนต้นฉบับใบเสร็จทีร่ บั รองยอดเงินทีจ่ ่ายไป เพื่อให้
สมาชิกนาไปเรียกร้องส่วนทีข่ าดจากผูร้ บั ประกันรายอื่น
หมายเหตุ:
ท่านจะต้องดาเนินการเรียกร้องค่าชดเชยภายใน 90 วันหลังจากได้รบั การรักษา การส่งเอกสารล่าช้า
เกินกว่ากาหนด อาจเป็ นเหตุให้เสียสิทธิ์ในการเรียกร้อง หากไม่สามารถแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั สมควร

to return the document(s). Aetna will return original receipt(s) that certifes the paid
amount to the Member to further claim the remaining amount from another insurer.
Remarks:
Please note that the supportive documents for claim reimbursement must be submitted
within 90 days after treatment. Submission over such period may cause loss of
right to claim if there is no a reasonable cause.

ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มนี้พร้อมหลักฐานประกอบการเรียกร้องอย่างสมบูรณ์ดว้ ยตนเองหรือทางไปรษณียล์ งทะเบียน มายังฝ่ ายชดเชยสินไหมทดแทน บริษทั เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
Please send this completed form with the attachment(s) by yourself or registerd post to Claims Dept., Aetna Health Insurance (Thailand) Public Company Limited.
บริษัท เอ็ทน่ า ประกันสุ ขภาพ (ประเทศทไทย) จากัด (มหาชน) เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิ ต ทาวเวอร์ ชั้น 14-15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500 โทร. 02-677-0000
Aetna Health Insurance (Thailand) Public Company Limited 98, Sathorn Square Office Tower, 14th-15th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Tel :02-677-0000
F-CL-02 Rev.11 Eff 9 Aug 2021

