แบบฟอร์ มเรียกร้ องค่าสิ นไหมทดแทน ( BKI FORM )
 ค่าชดเชยรายได้ ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

 ค่ารักษาพยาบาล (อุบัติเหตุ)

 ทุพพลภาพถาวรสิ<นเชิง

 ค่าชดเชยการเจ็บป่ วยด้ วยโรคร้ ายแรง

 สูญเสี ยอวัยวะ

 เสี ยชีวติ

1. ชือ/สกุล ของผูเ้ อาประกันภัย ......................................................................................................................................... เพศ .................... อายุ ................ ปี
หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................วันเดือนปี เกิด........./......../........... สถานทีติดต่อปัจจุบนั ....................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีทาํ งาน..................................................................โทรสาร...............................โทรศัพท์ทีบา้ น................................โทรศัพท์มือถือ............................
เรี ยกร้องสิ ทธิ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยเลขที....................................................................................เลขทีอา้ งอิง...................................................................
2. กรณีเจ็บป่ วย กรุ ณาตอบคําถามต่อไปนี3

 ผูป้ ่ วยนอก  ผูป้ ่ วยใน  ICU  อืน ๆ

2.1 ชือโรงพยาบาล.................................................................................... วันทีเข้ารักษา .........../............./........... วันทีออกจากโรงพยาบาล .........../............/...........
2.2 อาการเจ็บป่ วย......................................................................................................................................................................................................................................
2.3 อาการเจ็บป่ วยนี3เป็ นมานานเท่าใด ก่อนทีจะได้รับการรักษาในโรงพยาบาล...............................................................................................................................
2.4 ท่านเคยได้รับการรักษา/ วินิจฉัยด้วยสาเหตุ/ อาการ/ โรค เดียวกันนี3มาก่อนหรื อไม่อย่างไร.....................................................................................................
ถ้าเคยกรุ ณาระบุ โรงพยาบาล...............................................................วันที........./........../..........รักษาโดย  การใช้ยา  การผ่าตัด นัดตรวจเพิมเติม
2.4 ชือแพทย์ผใู ้ ห้การรักษาขณะรักษาอยูใ่ นโรงพยาบาล......................................................................................................... ............................................................
2.5 ผลการวินิจฉัยโรคของแพทย์..............................................................................................................................................................................................................
2.6 ได้รับการรักษาโรคโดย  การใช้ยา  การผ่าตัด (ระบุ)..................................................................  อืน ๆ (ระบุ)...........................................................
3. กรณีทีการรักษามีสาเหตุจากอุบตั ิเหตุ: เสี ยชีวิต/ทุพพลภาพถาวรสิ3 นเชิงเนืองจากการบาดเจ็บ/สู ญเสี ยอวัยวะ/การรักษาพยาบาล กรุ ณาตอบคําถามต่อไปนี3
3.1 สถานทีเกิดเหตุ ..................................................................................................................................................วันทีเกิดเหตุ............/.........../...............เวลา............
3.2 เหตุเกิดขึ3นได้อย่างไร (ระบุรายละเอียด) ..........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

3.3 ชือผูเ้ ห็นเหตุการณ์............................................................ ทีอยู่ ........................................................................................................... โทรศัพท์ ............................
3.4 อวัยวะทีบาดเจ็บและลักษณะบาดแผล .............................................................................................................................................................................................

3.5 วิธีการรักษา .........................................................................................................................................................................................................................................
3.6 ชือสถานพยาบาลทีไปรับการรักษา......................................................................................................................... วันทีทาํ การรักษา ............/............./................
3.7 ชือแพทย์ผูท้ าํ การรักษา .......................................................................................................................................................................................................................
3.8 มีการแจ้งความหรื อไม่  ไม่มี  มี ณ สถานีตาํ รวจ .................................................................................................. เมือวันที ............./............./..............
3.9 วันทีไปรับการรักษาครั3งสุดท้าย ........................................................................................................................................................................................................
3.10 ได้รับการตรวจตามวิธีการต่อไปนี3หรื อไม่  เอ็กซเรย์  ตรวจหัวใจ  ตรวจเลือด  อืน ๆ (ระบุ) ...................................................................
3.11 อาการหรื อบาดเจ็บในปัจจุบนั (โปรดระบุโดยละเอียด) ...............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................

สท-4-711-56

โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมด้านหลัง >>

 ทีมสิ นไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุ ขภาพ บมจ.กรุ งเทพประกันภัย 25 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
ติดต่ อสอบถามข้อมูลเพิม, เติมได้ ที, โทร 0-2285-8888 โทรสาร 0-2610-2128

4. กรณีทีเป็ นสตรี ขณะทีท่านเข้ารับการรักษาอยูใ่ นโรงพยาบาลครั3งนี3 ท่านมีการตั3งครรภ์หรื อไม่ ....................................... อายุครรภ์ .......................... สัปดาห์
5. กรณีทีได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลหรื อมีประกันสุขภาพกับบริ ษทั อืน หรื อมีประกันร่ วมกับบริ ษทั อืน กรุ ณาระบุชือสถาบันหรื อบริ ษทั และเลขที
กรมธรรม์ .....................................................................................................................................................................................................................................................
6. ข้าพเจ้าประสงค์ขอเลือกวิธีการรับค่าสิ นไหมโดย
 เช็ค

 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (หากมีค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึ3นให้ถือเป็ นภาระรับผิดชอบของข้าพเจ้า)

ประเภทบัญชี :  ออมทรัพย์  กระแสรายวัน ชือธนาคาร .............................................……..………… สาขา ..........……………………………………
ชือบัญชี ……………………………………….…........................................................ เลขทีบญั ชี............................................................................................................
*** พร้อมนี3 ให้ถ่ายสําเนาสมุดคู่ฝากเงินและรับรองสําเนาถูกต้องแนบมาด้วย ***
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั3งหมดเป็ นความจริ ง และข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์ สถานพยาบาล บริ ษทั ประกันภัย องค์กร สถาบัน หรื อบุคคลใด ทีมี
การบันทึกเรื องราว การเจ็บป่ วย หรื อประวัติทางการแพทย์ของข้าพเจ้า เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งทั3งหมดแก่ บริษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) หรื อผู ้
ได้รับมอบหมาย อนึง สําเนาภาพถ่ายของหนังสื อให้ความยินยอมฉบับนี3ให้ถือว่ามีผลบังคับได้ตามกฏหมายและสมบูรณ์เท่าต้นฉบับ
ลงชือ .............................................................................. ผูท้ าํ การแทน
(................................................................................)
วันที ..................../....................../.....................

ลงชือ ........................................................................ ผูเ้ อาประกันภัย
(...........................................................................)
วันที................../....................../...................

ความสัมพันธ์.................................................................... (เฉพาะกรณีทีผเู้ อาประกันภัยไม่อยูใ่ นฐานะทีจะเรี ยกร้องได้)
เอกสารพืนฐานทีใช้ ประกอบการพิจารณา
 1. สําเนากรมธรรม์ประกันภัย รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูเ้ อาประกันภัย
 2. แบบฟอร์มเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
 3. ใบรายงานทางการแพทย์ ตามแบบฟอร์มของบริ ษทั
 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูเ้ อาประกันภัย
 5. สําเนาบันทึกประจําวันเกียวกับคดี ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าทีตาํ รวจ / รายงานการตรวจปริ มาณแอลกอฮอล์
ในเลือดจากสถาบันนิติเวช / ผลการตรวจชิ3นเนื3อ (ถ้ามี)
เอกสารเพิม เติมทีใ ช้ ประกอบการพิจารณา
กรณี เรี ยกร้องผลประโยชน์ชดเชยรายได้ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

กรณี เรี ยกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล

 สําเนาใบเสร็จรับเงินและใบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาล

 ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับ

รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าทีของโรงพยาบาล
กรณี เรี ยกร้องผลประโยชน์การเสี ยชีวติ เนืองจากอุบตั ิเหตุ

กรณี เรี ยกร้องผลประโยชน์ชดเชยโรคร้ายแรง

 สําเนาใบชันสู ตรพลิกศพและสําเนาใบมรณะบัตรและหนังสื อรับรองการตาย

 ผลตรวจชิ3นเนื3อ/ CT scan/ X-Ray/ LAB

 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับผลประโยชน์

 ประวัติการรักษาและผลตรวจอืนๆ ทีใช้ในการวินิจฉัยโรค

 ทีมสิ นไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุ ขภาพ บมจ.กรุ งเทพประกันภัย 25 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
ติดต่ อสอบถามข้อมูลเพิม, เติมได้ ที, โทร 0-2285-8888 โทรสาร 0-2610-2128

