F-NC-028

หนังสื อเรียกร้ องค่าสิ นไหมทดแทนประกันแพ้วคั ซีน (COVID-19 Vaccine care)
วันที.................................................
* สําหรั บผู้เอาประกันภัย /ผู้รับผลประโยชน์
กรมธรรม์เลขที. ................................................
ข้าพเจ้ า (นาย / นาง / นางสาว) ………………..............…………........เลขทีบตั รประชาชน/เลขทีหนังสื อเดินทาง.........................................................
อาชีพ..........................................................สถานทีทาํ งาน................................................................................................................................................
ที-อยู่สถานทีทาํ งาน เลขที ………………… หมู่บา้ น……....….....................…ซอย…………...................…ถนน………...........……………………
ตําบล/แขวง……………................………… อําเภอ/เขต………….......……..........……จังหวัด……...........…………รหัสไปรษณี ย…
์ ………………
ที-อยู่ที-สามารถติดต่ อ ได้บา้ นเลขที ………………… หมู่บา้ น……....….....................…ซอย………….......…ถนน………...........……………………
ตําบล/แขวง……………................………… อําเภอ/เขต………….......……..........……จังหวัด……...........…………รหัสไปรษณี ย…
์ ………………
โทรศัพท์มือถือ……..........................………… E-mail :…………………………………..…………(ระบุชัดเจนเพื-อการแจ้งข้ อมูล ผ่ านระบบ SMS)
เอกสารที-แนบมาด้ วย
กรณีผลประโยชน์ การรักษาพยาบาล
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํ หนดโดยบริ ษทั ฯ =. ใบเสร็จรับเงินทีแสดงรายการค่าใช้จ่าย (ต้นฉบับ)
3. ใบรายงานแพทย์ทีระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา E. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูเ้ อาประกันภัย
5. สําเนาบันทึกประจําวันตํารวจ (ถ้ามี)
6. สําเนากรมธรรม์
7. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผูเ้ อาประกันภัย (ใช้สาํ หรับการโอนเงิน)
ต้องการใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลส่ วนเกินไปเบิกทีชือธนาคาร…………………………..…....สาขา……………...........….
เลขที-บัญชี
- ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ กระแสรายวัน
กรณีสูญ เสีย อวัยวะ สายตา
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํ หนดโดยบริ ษทั ฯ =.ใบรายงานแพทย์ทียนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิKนเชิงหรื อสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา
L. รู ปถ่ายอวัยวะทีสูญเสีย E. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน ของผูเ้ อาประกันภัย 5. สําเนาบันทึกประจําวันตํารวจ (ถ้ามี)
6. สําเนากรมธรรม์ 7. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผูเ้ อาประกันภัย(ใช้สาํ หรับการโอนเงิน )
กรณีเสีย ชีวิต
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกาํ หนดโดยบริ ษทั ฯ 2.สําเนารายงานผ่าชันสู ตรพลิกศพ L. หนังสือรับรองการเสี ยชีวิต 4. ใบมรณบัตร
5. สําเนาบันทึกประจําวันตํารวจ 6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ อาประกัน(ประทับตาย)
O. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู ้ รับผลประโยชน์
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นทัKงหมดเป็ นความจริ ง และข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์ สถานพยาบาล บริ ษทั ประกันภัย องค์กร สถาบันหรื อบุคคลอืนใด ทีมีบนั ทึกข้อมูล
การเจ็บป่ วย หรื อประวัติการเจ็บป่ วยของข้าพเจ้า เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งทัKงหมดแก่บริ ษทั ฯหรื อผูแ้ ทนของบริ ษทั ฯได้ เพือนําไปประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน อนึ ง
สําเนาภาพถ่ายของหนังสื อให้ความยินยอมฉบับนีK ให้ถือว่ามีผลบังคับใช้ได้ และสมบูรณ์เช่นเดียวกับต้นฉบับ

ลงชื-อ..................................................ผู้ทําการแทน
(..............................................) ตัวบรรจง
ความสัมพันธ์ ........................................................

ลงชื-อ................................................................ผู้เอาประกันภัย
(........................................................................) ตัวบรรจง
วันที-....................................................................

** สําหรับเจ้าหน้ าทีบ ริ ษทั

ตรวจรับเอกสารโดย (นาย / นาง / นางสาว) ……...………………...........…........…บริษัท...........................................................……………………...
โทร………………………………………โทรสาร…….......………………………….E-mail : ......................................................................................
*** ติดต่ อ/จัดส่ งเอกสารมายัง
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) ฝ่ ายสินไหมทัวไป อาคาร " ชัน# $ ทีอ ยู่ '( และ '' อาคารเทเวศประกันภัย แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 12"22
ติดต่อสอบถามได้ที : 0-2670-4444 เบอร์ตอ่ =$1(, =$1', และ 6422 กรณีเสียชีวติ (แจ้งทันที)

***

โปรดกรอกข้อมูลตัวบรรจง เพือประโยชน์ ของท่ าน ***
Rev.3 : 16/10/2018

เอกสารประกอบการเรียกร้ องค่าสิ นไหม กรมธรรม์ ประกันภัยการแพ้วคั ซีน Covid-19
กรณี สาํ รองเงินจ่าย(โรงพยาบาลนอกเครื อ)

กรณี ชดเชยรายได้

กรณี ภาวะโคม่า

1.หนังสื อเรี ยกร้องสิ นไหมทดแทน (F-NC-028) 1.หนังสื อเรี ยกร้องสิ นไหมทดแทน (F-NC-028) 1.หนังสื อเรี ยกร้องสิ นไหมทดแทน (F-NC-028)
2.ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับ

2.สําเนาใบเสร็ จรับเงิน /หรื อ สําเนาใบแจ้งหนีÊ

2..ใบลงทะเบียนฉี ดวัคซีน

3.สําเนาใบลงทะเบียนฉี ดวัคซีน

3.สําเนาใบลงทะเบียนฉี ดวัคซีน

3.ประวัติการรักษา

4.ใบรับรองแพทย์

4.ใบรับรองแพทย์

4.ใบมรณบัตร

5.สําเนาบัตรประชาชน รับรองสําเนาถูกต้อง

5.สําเนาบัตรประชาชน รับรองสําเนาถูกต้อง

5.หนังสื อรับรองการตาย

6.สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (Book Bank)

6.สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (Book Bank)

6.ใบชันสู ตรพลิกศพ
7.สําเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน(ประทับตาย) ผูเ้ อาประกันภัย
8.สําเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน ผูร้ ับผลประโยชน์
9.สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผูร้ ับผลปะโยชน์

