Bupa Health Insurance (Thailand) Public Company Limited.

ขาพเจา

นาย
Mr.

Member Name

นาง

แบบฟอร์มการเรียกรองสิทธิรักษาพยาบาล/ Claim Reimbursement

กรมธรรม์เลขที่

น.ส.

Mrs.

Ms.

วันที่/Date

Contract No.

บริษัท

-

หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดตอ

Company Name

Telephone No.

ขอรับเงินคารักษาพยาบาลตามเอกสารและใบเสร็จรับเงินดังนี้

Would like to submit the following original documents for claims reimbursement as below

ลําดับ

ร.พ. / คลินิก

Item

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

Hospital / Clinic Name

ลงวันที่

Receipt No.

Issued Date

if change account No.

Amount

ไมใช/ No

ใช/ Yes

ไมใช/ No

ใช/ Yes

ไมใช/ No

ใช/ Yes

รวมเปนเงิน/ Total
โอนเงิน (เปลี่ยนหมายเลขบัญชี)/ Transfer Money (Change A/C No.)

วิธีการรับเงิน/ Receipt Method
เช็ค/ Cheque
โอนเงิน (หมายเลขบัญชีที่เคยแจงไว)/ Transfer Money (Exisiting A/C)
กรณีเปลี่ยนหมายเลขบัญชี

จํานวนเงิน

การรักษาตอเนื่อง

Follow-up Treatment

ธนาคาร

สาขา

Bank Name

Branch

เลขที่บัญชี (บ/ช ออมทรัพย์เทานั้น)

ชื่อบัญชี

Bank Account (Saving only)

Account Name

วิธีจัดสงเอกสาร/ Document Method
สงทางไปรษณีย์/

Post Mail

มารับดวยตัวเอง/

Walk in

ตัวแทนหรือนายหนา/

Agent or Broker

ที่อยู/ Address

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ ขาพเจายินยอมใหแพทย์ ผูปฏิบัติงานดานการแพทย์ โรงพยาบาล คลินิก โดยบุคคลใดหรือสถานพยาบาลใด ที่ขาพเจาและ/หรือสมาชิกผูไดรับความคุมครอง ไดรับการสังเกตการณ์ หรือตรวจรักษา หรือบริษัทประกันภัยอื่นใด
หรือองค์กรซึ่งมีบันทึกหรือขอมูลสุขภาพของขาพเจาและ/หรือสมาชิกผูไดรับความคุมครองไมวาดวยเหตุใด
ไดใหรายละเอียดทั้งหมดดังกลาวขางตน
รวมถึงประวัติสุขภาพในอดีตทั้งหมดกับ
บูพาฯ
สําเนาของการมอบอํานาจนี้ถือใหมีผลบังคับเชนเดียวกับตนฉบับ
ขาพเจาเขาใจดีวา
หากขาพเจาและ/หรือสมาชิกผูไดรับความคุมครอง
ไมสามารถใหขอมูลใดๆตามที่ไดรับการรองขอในแบบฟอร์มการเรียกรองสินไหมนี้
บูพาฯ
จะไมสามารถรับและพิจารณาสินไหมดังกลาวได
ขาพเจาเขาใจดีวาขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาและ/หรือสมาชิกผูไดรับความคุมครอง
ซึ่งมีการเก็บหรือครอบครองโดยบูพาฯ ไดมีการจัดให ครอบครอง ใช และเปดเผยโดยบูพาฯ หรือบุคคลใด องค์กรซึ่งเกี่ยวของกับบูพาฯ ตัวแทนหรือนายหนาที่ไดรับการแตงตั้ง ( ถามี) หรือหนวยงานที่เกี่ยวของที่ไดรับการคัดเลือก ( ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย รวมถึงบริษัทรับประกันภัยตอ
บริษัทตรวจสอบดานสินไหม
และสมาคมดานประกัน)
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาสินไหมตามแบบฟอร์มนี้
และใหบริการตอเนื่อง
และการวิเคราะห์ดานสินไหม
หรือใหขอมูลสินคาและบริการดานประกันอื่นๆ
การตลาดทางตรง
การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
และเพื่อติดตอแจงขาวสารตอขาพเจา

I hereby confirm that the above information given is true and correct. I also authorize any physician, medical practitioner, hospital, clinic, by whom or where I and/or the Member(s) have been observed or treated or any 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 to Bupa. 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 form, it may result in the inability of Bupa to accept or process this claim. I understand that all my and/or the Member(s) personal information collected or held by Bupa is provided and may be held, used, and
disclosed by Bupa or individuals/ organization associated with Bupa, appointed agent/ broker, is applicable, or any selected third party (within or outside of Thailand, including reinsurance and claim investigation companies and industry associations/ federations) for the
purpose of processing this claim application and providing subsequent services and claim analysis or providing any other insurance products and services, direct marketing, and data matching, and to communicate with me for such purpose.

กรุณาแนบสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาบัตรสมาชิกบูพาฯ มาดวย

Please copy your Identification and Bupa member card.

ผูเอาประกัน

ลงชื่อ

Insured

Signature Name

Bupa Claim Reimbursement Procedure

ขั้นตอนการรับเงินคาสินไหม
กรุณาตรวจสอบเอกสารตามรายการดานลางใหครบถวนกอนจัดสง
1. ระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มการเรียกรองสิทธิรักษาพยาบาลใหครบถวน
และเซ็นชื่อรับทราบขอตกลง พรอมแนบสําเนาบัตรสมาชิก
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาทั้งหมด
3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับ ที่แสดงรายการคาใชจาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- วันที่ทําการักษา
- ชื่อผูปวยที่เปนสมาชิกกับบูพาฯ
- คารักษาพยาบาล (Breakdown of charges)
แตหากสมาชิกฯ ไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใดมาแลว
อนุโลมใหสมาชิกฯ สงสําเนาใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายจากสวัสดิการนั้น
เพื่อเรียกรองสวนที่ขาดจากบูพาฯ ได

4. กรุณาแนบใบยืนยันสิทธิ์หรือใบรับรองผลประโยชน์คุมครอง (Pre-authorisation
confirmation) ที่ออกใหโดยบูพาฯ (ถามี)
5. กรุณาระบุในแบบฟอร์มการเรียกรองสิทธิรักษาพยาบาล
กรณีที่ทานตองการรับเอกสารคืน โดยบูพาฯ
จะคืนตนฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จายไป เพื่อใหสมาชิกฯ
นําไปเรียกรองสวนที่ขาดจากผูรับประกันรายอื่น
หมายเหตุ:
ทานจะตองดําเนินการเรียกรองคาชดเชยภายใน 90 วันหลังจากไดรับการรักษา
การส ง เอกสารล า ช า เกิ น กว า กํ า หนดอาจเป น เหตุ ใ ห เ สี ย สิ ท ธิ์ ใ นการเรี ย กร อ ง
หากไมสามารถแสดงใหเห็นไดวามีเหตุอันสมควร

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

1. Sign and complete this claim form and attach a copy of Bupa
member card.
2. Medical certificate signed by the treating doctor stating the
symtoms, 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.
The receipt may be returned to the Covered Person on request. If the original receipt
has been submitted to another third party for part payment of a claim the Company
will accept a copy provided that the third party authenticates the receipt as being
original and indicates the amount which has been paid to the Covered Person by the
third party.

4. Attach Pre-authorisation confirmation, if applicable
5. Please indicate in the claim form if your reqiure us to return the
certified true copy of receipt(s).
Remarks:
Please note that the supportive documents for claim reimbursement must be
submitted within 90 days after discharge from hospital. After that time we
cannot guarantee payment.

ทานสามารถสงหลักฐานประกอบการเรียกรองอยางสมบูรณ์ดวยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มายังฝายชดเชยสินไหมทดแทน บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
Please send this completed claim form with the attachment(s) by youlselve or registerd post to Claims Dept., Bupa Health Insurance (Thailand) Public Company Limited.

Print Form

บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 38 อาคารคิวเฮาส์ คอนแวนต์ ชั้น 9 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0 2677 0000

Bupa Health Insurance (Thailand) Public Company Limited. 38 Q-House Convent 9th Floor, Convent Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 0 2677 0000
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