แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทนค่าชดเชยรายวันกรณีไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

HB Incentive Claim Reimbursement Form
Aetna Health Insurance (Thailand) Public Company Limited
วันที่ / Date
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นส.

กรมธรรม์ประกันเลขที่

Customer Name. Mr. / Mrs. / Ms.

Policy No.

บริษทั

เลขทีก่ รมธรรม์ประกันภัยฉบับอื่นทีม่ กี บั เอ็ทน่ า

Company Name

Other Aetna's Policy No.

เลขทีบ่ ตั รประชาชน / หนังสือเดินทาง

หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ะดวกในการติดต่อ

ID Card Number / Passport Number

Telephone No. ……………………………………………
.........................................
Email:…………………………………………………………………………

ขอรับเงินค่าชดเชยรายวันจากการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลกรณีไม่มกี ารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามรายละเอียดดังนี้ :Would like to submit the following information to claim for HB incentive of in-patient medical expenses :-

ลำดับ

โรงพยำบำล

วันที่เข้ำร.พ.

วันที่ออกจำกร.พ.

จำนวนวัน

Item

Hospital Name

Admission Date

Discharge Date

(Days)

รวมจำนวนวัน / Total Days
วิ ธีกำรรับเงิ น / Receipt Method
บริษทั จะดาเนินการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามวิธกี ารรับค่าสินไหมทดแทนทีท่ ่านได้ระบุไว้ในใบคาขอเอาประกันภัย หรือตามทีท่ ่านได้มกี ารยื่นขอเปลีย่ นแปลงไว้ล่าสุด (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ หากท่านประสงค์จะเปลีย่ นวิธกี ารรับค่าสินไหมทดแทน หรือ เปลีย่ นหมายเลขบัญชีธนาคารในการรับค่าสินไหม ขอให้ท่านกรอกแบบคาขอเปลีย่ นแปลงรายละเอียดกรมธรรม์ (F-MA-20) และ
นาส่งมาพร้อมกับแบบฟอร์มการเรียกร้องสิทธิรกั 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 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.

เอกสารประกอบการเบิกค่าสินไหมทดแทน (1) สำเนำใบเสร็จรับเงินและใบสรุปค่ำใช้จำ่ ยที่มีตรำประทับว่ำมีกำรอนุมตั ิจำ่ ยค่ำสินไหมทดแทนโดยองค์กร สวัสดิกำร
และ/หรือ ประกันส่วนอื่นๆมำแล้ว (2) สำเนำใบรับรองแพทย์ (3) สำเนำบัตรประชำชนหรือพำสปอร์ต (4) สำเนำใบสรุปกำรรักษำจำกแพทย์เจ้ำของไข้
The documents required for claim reimbursement (1) Copy of the Receipt and Summary of Medical Expenses with a stamp of an approved claim by
other organization(s) welfare and/or other insurer(s) (2) Copy of Medical certificate (3) Copy of National ID Card or Passport (4) Copy of Physician's Attending
Report filled by a Physician in charge of the patient

วิ ธีจดั ส่งเอกสำร / Document Method
มารับด้วยตัวเอง / Walk in

ส่งทางไปรษณีย์ / By Post

ชือ่ ผูร้ บั / Name

ทีอ่ ยู่ / Address

ตัวแทนหรือนายหน้า ชือ่ / Agent or Broker Name
รหัส / Code No.
วันทีห่ มดอายุ / Expiry Date

เลขทีบ่ ตั รประชาชน / ID Card No.

ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ ์ในการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีผปู้ ่ วยในสาหรับการรักษาพยาบาลในครัง้ นี้จากกรมธรรม์ประกันภัยของเอ็ทน่าทุกประเภท (ทัง้ กรมธรรม์แบบรายบุคคล และ/หรือ
กรมธรรม์แบบกลุม่ ) ภายหลังจากการได้รบั ค่าชดเชยรายวันกรณีไม่มกี ารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามเงือ่ นไขกรมธรรม์ประกันภัย ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ น
ความจริงทุกประการ
I hereby to forfeit the right to claim In-Patient medical expenses from any Aetna insurance policies (individual and/or group) after receiving the
benefit of "HB Incentive in case of No Claim" according to the conditions of insurance policy. I hereby confirm that all the information written
above is true.

ลงชือ่ / Signature Name
ผูเ้ อาประกันภัย / Insuered person

(

)
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