แบบฟอร์ มคนไข้ ใน และแฟ็ กซ์ เคลม กรณีเจ็บป่ วยหรืออุบัติเหตุ ( IPD & FAX CLAIM )
ถึง
To

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
จำก
From
โทรศัพท์ 02-8258888 โทรสำร 02-7181502
กรมธรรม์ เลขที่ ..........................................เลขสมำชิ ก/ลำดับที่........
ส่ วนที่ 1 สำหรับผู้เอำประกัน (Patient Details) กรุณำกรอกข้ อมูลในส่ วนนี้ให้ ครบ

โรงพยำบำล
โทรศัพท์
กรณีแฟ็ กซ์ เคลมชื่ อผู้ส่ง

ห้ อง
โทรสำร
เวลำล่ ง

ชื่อ – นามสกุล/Name…………………………………………...................…………………..……วัน / เดือน / ปี เกิด/Date of Birth……………………… อายุ /Age...………..ปี
บัตรประชาชน / อื่นๆ /ID Card - please specify………………… เลขที่ (Card #)………..….………… วันที่เกิดเหตุ........................เวลา.......... รายละเอียดการเกิดอุบตั ิเหตุหรื อ
เจ็บป่ วย...........................................................................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั / Current Address………….………………………………………………………………….......... โทรศัพท์ (Tel No.).…..……..……….....E-mail.............................
ท่านมีประกันภัยกับบริ ษทั อื่นหรื อไม่(Other Insurers)………. ถ้ามีโปรดระบุชื่อบริ ษทั (Please specify)………........................….……กรมธรรม์ (Policy No.)…...……….………
จากการเกิดเหตุครั้งนี้ท่าน / As a result of this incident, เคยรักษามาก่อนที่โรงพยาบาล / I have been treated at …...................………..เมื่อวันที่ (Date of treatment)....…………..
โดยได้ใช้สิทธิ ไปแล้วเป็ นจานวนเงิน /Cost of treatment given ………………บาท (Baht)
ต้ องกำรรั บค่ำสิ นไหมฯ เป็ น  เช็ค
 ดร๊ ำฟ
 โอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำร สั่งจ่ายในนาม .........................................................................................................
กรณี โอนเงิน ให้แนบสาเนาสมุดเงินฝากธนาคาร พร้อมกับสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนมาพร้อมเอกสารฉบับนี้บญ
ั ชีธนาคารเลขที่ ................................ สาขา............................

หนังสือให้ ความยินยอม

ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้บริ ษทั จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่สถานพยาบาลที่ขา้ พเจ้าได้เข้ารับการรักษาครั้งนี้ โดยถือเสมือนหนึ่งบริ ษทั ได้จ่ายชดเชยค่า
รักษาพยาบาลให้แก่ขา้ พเจ้าโดยชอบแล้ว ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขแห่ งกรมธรรม์ประก ันภัย ส่ วนค่ารักษาพยาบาลใดๆ ที่อยู่นอกเหนือความคุม้ ครองของกรมธรรม์ ข้าพเจ้าจะเป็ นผูช้ าระให้แก่
สถานพยาบาลโดยตรงเอง ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้โรงพยาบาล แพทย์ หรื อบุคคลอื่นใดที่ได้ทาการตรวจและรักษาข้าพเจ้า หรื อบุคคลในครอบครัวของข้าพเจ้า มีอานาจแจ้งข้อความใดๆ ที่
เกีย่ วก ับการบาดเจ็บ ประวัติทางการแพทย์ การปรึ กษาโรค ใบสั่งยา หรื อการรักษา และสาเนาเอกสารประวัติทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทั้งหมดต่อ บริ ษทั ประก ันภัยตามชื่อที่ปรากฏด้านบน
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั ฯ อนึ่ง สาเนาใบมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ามีผลใช้บงั คับได้เช่นเดียวก ับต้นฉบับ

ลงนาม…………………………….ผูเ้ อาประกันภัย / ผูย้ นิ ยอม/Insured ลงนาม……………………………………พยาน/Witness
) ว.ด.ป / D.M.Y............................................

(

(

)

ว.ด.ป / D.M.Y ...........................................

ส่ วนที่ 2 สำหรับแพทย์ ผ้ทู ำกำรตรวจรักษำ (To be completed by the attending doctor)
HN. …………… AN. ………….
Admission date: ………………………………………… Time: ……………….…… BP= …………… T. =..…………… P.= …..……….. R.=…………….
Chief Complaint/duration : …………………………………………………………….………………………………………………………………………………...
Is the injury/illness directly related to an ACCIDENT?
 Yes
 No
Was the injury/illness influenced by the use of alcohol or drugs?
 Yes
 No
Initial diagnosis: ……………………………………………………………..Underlying conditions / disease: ………………………………….…….………………
Reason for admission : ……………………………………………………………………………………………………………………...………………….………...
Provisional diagnosis:………………………………………………………………………….. ICD 10 : …………………………………………………………….
Treatment plan: ………………………………………………………………………………... ICD 9 : ……….………….………………………………….……...
Expected length of stay …………………..…day (s) Estimated cost of treatment (THB.) ……………..……………………………………………….………….
Previous treatment for similar illness
 Yes
 No
Date of consultation: ………………………………………………………………… Hospital: …………..………………………………………………..………….
Other comments: ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………..…………
Doctor’s Signature : ………………………………………………
License Number: ………………………………………………………
(………………………………………………)

Speciality: ………………………………………………………….

..ส่ วนที่ 3 สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่บริษัท

 กรมธรรม์มีผลบังคับและมีค่ารักษาพยาบาล (รอพิจารณารับรองค่ารักษาพร้อมส่ วนที่ 4)
 ถ้า Admit เกิน………………วัน กรุ ณาแจ้งอี กครั้ง
 กรุ ณาส่ งเคลมโดยวิธีปกติ (ส่ งเอกสารเรี ยกร้องค่ารักษาโดยตรงกับบริ ษทั ) เนื่ องจาก……………………………………..…………………………..……
 บริ ษทั ไม่สามารถให้บริ การได้ เนื่ องจาก …..………………………………………………………………………………………………………………...
ลงชื่ อ…………………………………………………เจ้าหน้าที่สินไหม วันที่ …………………………………………………………...เวลา ……………………

ส่ วนที่ 4 ใบรำยงำนแพทย์ (Physician’s Discharge Summary)
ถึง บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
จำก โรงพยำบำล
Patient’s Name ……………………………………………………………

โทรสำร

ผู้ส่ง

HN ………………………………………….. AN ……………………………

Admission Date ………………………………..Time ……………………………….. Discharge Date …………………………… Time ………………………….

Please give full details relating to the treatment.

For Illness:
1. The date you first saw the patient for this illness: .........................................................................................................………….……………...……………………
2. Chief complaint and duration of symptoms: ...........................................................................................................................................…………………………….
3. In your opinion, how long should symptoms persist for this illness: ...........................................................................................................................………………
For Accident:
1. Date & time of accident ......................................……………... Date & time you first saw this patient ..........................................................................…………..
2. Cause of accident, nature of wound, injured organs: ….......................................................................................................................................................…………
3. Was the patient under the influence of alcohol or drugs at the time of arrival to the hospital? ( ) No ( ) Yes …………………………………….………………
Pertinent clinical findings (Symptoms & Signs): .........................................................................................................................................................................…........
............................................................................................................................................................................................................................................................…...
Underlying diseases: ........................................................................................................................................................................................................................……
Investigations/ pathological studies: ………………………………………………………………………………………………………………………………….....
...........................................................................................................................................................................................................................................................……
Diagnosis 1 ……………………………………………………………………………………………………….. ICD10……………………………………………..
Diagnosis 2 ……………………………………………………………………………………………………….. ICD10…………………………………........…….
Diagnosis 3 ……………………………………………………………………………………………………….. ICD10……………………………………………..
(Please state the diagnosis leading to treatment on this admission (not including underlying diseases or conditions not treated). Please rank in order from the most important.)

Treatment: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..........................................................................................................................................................................................................................................
Surgery/ Operation ................................................................................................................ ICD9 / CPT ........................................................................
Result/ Complications …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ..
Is the illness related to alcohol, drug abuse or addiction?
( ) No
( ) Yes ………………………….…………………………………………….…
Is the patient pregnant?
( ) No
( ) Yes Gestation age .......................Wks
Was the treatment related to infertility?
( ) No
( ) Yes ……………………………………..………………………………...
HIV test?
( ) Not done ( ) Done Result ...............................................................................…….
Has the patient been treated by other doctors? ( ) No ( ) Yes, (Please give name and address) ........................................................................…....……....
The Patient’s Medical History
Date

Signs & Symptoms

Diagnosis

Treatment

Physician/ Hospital Name

Estimated time for recovery …………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
Other Comments…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Signed …………………………………………
( …………………………………. )

Medical License No. ………………………………….
Speciality ………………………………………………. Date:…………………………

