แบบฟอร์ มเรียกร้ องค่าสิ นไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันภัยสัตว์ เลียง
Claim Form for Pet Insurance
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที/Policy No. …………………………………………………… วันทีแจ้งความเสี ยหาย/Date of Register …………………………..……
. ข้อมูลผู้เอาประกันภัย/ Details of Insured
ชือ-สกุล/Name of Insured ........................................................................................... เลขทีประจําตัวประชาชน/I.D. Card No……….……………………..……..
ทีอยูป่ ัจจุบนั หรื อทีติดต่อได้/Address……………………………….……………………………………………………………………..…………………………
โทรศัพท์/Home Tel. ……..….…………….. โทรศัพท์มือถือ/Mobile Tel. …………….………… อีเมล์/E-mail ………..……….……..………………………….
. ข้อมูลของสัตว์เลียง/ Details of pet
ชือสัตว์เลียง/Name of your pet.............................................................. ประเภทสัตว์เลียง/Type of pet  สุนขั /Dog  แมว/Cat  อืนๆ/Other...........................
เพศ/Sex  เพศผู/้ Male  เพศเมีย/Female วัน-เดือน-ปี เกิด/Date of birth of the pet ..........................อายุ/Age……....…ปี /year นําหนัก/weight….…...….กก./kg.
พันธุ์/Breed.............................................. ใบเพ็ดดีกรี /Pedigree Certificate……..…….……………หมายเลขไมโครชิพ/Microchip Number……..…..……………
ก่อนเกิดเหตุสตั ว์เลียงได้รับวัคซี นครบตามประเภทของโรคและตามกําหนดระยะเวลามาตรฐานทีกําหนดหรื อไม่/Vaccination ใช่/Yes  ไม่ใช่/No
เนื องจาก/Reasons …………………….................................................................................................................................................................................................
หากยังไม่ได้แนบประวัติมา จะส่ งให้ได้ประมาณ วัน-เดือน-ปี /If not yet, will send the history within the date of………………......................................................
3.ประเภทการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทน/ Type of Claim
 เจ็บป่ วย/Illness  บาดเจ็บ/Injury  ตาย/Death  อืนๆ/Other วันทีเกิดความเสียหาย/Date of Loss ……..…….…..… เวลา/Time .……...…………น.
โปรดระบุสาเหตุ/Please specify...........................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
สถานทีเกิดเหตุ/Place of accident..........................................................................................................................................................................................................
.สําหรับแพทย์ ผู้ทาํ การตรวจรักษา/ To be completed by the attending doctor, if possible
โรงพยาบาลสัตว์/Animal Hospital…....................................................................................................................................................................................................
วันทีเข้าพักรักษาตัว/Treatment or Admission date ……..…............................… เวลา/Time ……..……น.
การวินิจฉัยโรค/Diagnose………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..
อาการก่อนหน้านี หรื อโรคประจําตัว/Underlying conditions or disease.............................................................................................................................................
แผนการรักษา/Further treatment planned, if any.…………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
เหตุผลสําหรับการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล/Reason for admission..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
กรณี ทีเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลขอทราบวันทีออกจากโรงพยาบาล/In case of admission, date of discharge........................................................................
ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล/Expected length of stay..................... วัน/day(s) ค่ารักษาโดยประมาณ/Estimated cost of treatment .......................... บาท/Baht
สิ นสุ ดแล้ว/Finished  ยังไม่สินสุ ด/Unfinished เนื องจาก/Reasons ..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
การเจ็บป่ วยเป็ นการเจ็บป่ วยทีรักษามาก่อน/Previous treatment for similar illness  ใช่ (Yes) ระบุ/Please specify ….......................................  ไม่ใช่ (No)
วันทีได้รับคําปรึ กษา/Date of previous treatment ................../................../.................. ชือโรงพยาบาล/Hospital Name......................................................................
ข้อคิดเห็นอืนๆ/Other comments...........................................................................................................................................................................................................
ลายเซ็นของสัตวแพทย์หรื อผูท้ ีทําการรักษา/Veterinary’s Signature ................................................................................................
(...............................................................................................)
เลขทีใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์/Veterinarian’s license number.........................................................................................................................

5.ความประสงค์ ของผู้เอาประกันภัย/Reimbursement Details
ข้าพเจ้าประสงค์เรี ยกร้องค่าสิ นไหมในครังนีจํานวน
I would like to receive from Thaivivat Insurance Pcl the total amount of.......................................................................................บาท โดย/ Baht, payment by
 ขอให้โอนเงินเข้าบัญชีผา่ นช่องทางธนาคาร (หากมีค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึนให้ถือเป็ นภาระรับผิดชอบของข้าพเจ้า) Direct payment into the following account
(bank charges to be paid by recipient) ** กรุ ณาแนบหน้าสมุดบัญชีมาด้วย**
ชือบัญชี/ Account name....................................................ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์/ Savings  กระแสรายวัน /Current เลขที (No.).......................................
ชือธนาคาร/Bank name ...........................................................สาขา /Branch......................................................... จังหวัด/ Province ...............................................
ในการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนครังนี ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของสัตว์เลียงตามสัญญาประกันภัยขอให้ความยินยอมไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ณ ทีนี ต่อ บริ ษทั
ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) และผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) รวมทัง แพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ หรื อบุคคลใดใดทีกียวข้องในการตรวจรักษา หรื อพยาบาลในเรื องใด-ใดก็ตามของสัตว์เลียงของข้าพเจ้า ในอันทีจะให้,รับ และเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องกับประวัติการรักษา
ใบสังจ่ายยา วิธีให้การรักษาหรื อบันทึกใด ๆ ทางการแพทย์ของ สัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ หรื อ บุคคลใดทีให้การตรวจรักษาหรื อพยาบาลในเรื องใดๆ ก็ตาม
ข้าพเจ้าให้ความยินยอมว่า การถ่ายเอกสารหรื อโทรสารเอกสารยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลทางการแพทย์ฉบับนีมีผลใช้บงั คับตามกฎหมายเช่นเดียวกับเอกสาร
ต้นฉบับ
For proper evaluation of my claim, I herewith give permission to release all information and documents related to my past record of treatment by the doctors /
hospitals to Thaivivat Insurance Public Co., Ltd. And Thaivivat's assigned representatives. A photocopy of this statement shall be valid as the original.
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลข้างต้นทังหมดนีเป็ นข้อมูลทีเป็ นจริ ง และถูกต้องทุกประการ
I herewith confirm that, to my best knowledge, the information given above is true, accurate and complete.
ลงนาม .................................................................................. ผูเ้ อาประกันภัย
Signature
Insured
( ........................................................................... )

............ / ............ / ............

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารทีใช้ประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี /I attach supporting documentation as per details below:
 แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริ ษทั
 ต้นฉบับเอกสารใบรับรองจากสัตวแพทย์ทีระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
 ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับทีแสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ด หน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
 สําเนาบัตรประชาชนผูเ้ อาประกันพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
 สําเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของผูเ้ อาประกัน
 รู ปถ่ายของสัตว์เลียง : ประกอบด้วย . เต็มตัวด้านหน้า 2. บริ เวณทีมีการรักษา 3. ตําหนิ(ถ้ามี)
 เอกสารอืนๆ …………………………………………………......................................................................................................................................................
กรุ ณากรอกแบบฟอร์มข้างต้นให้สมบูรณ์ และ ส่ งมาที ฝ่ ายสิ นไหม บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ มหาชน (จํากัด) ตามทีอยูข่ า้ งล่างนี
Kindly return the filled out claims form to Thaivivat Insurance Health Claims Department at:
โทรศัพท์/Telephone:
02-695-0800 หรื อ
อีเมล์/E-Mail:
clmnon@thaivivat.co.th
ทีอยู/่ Post:
ฝ่ ายสิ นไหมทรัพย์สินและสุขภาพ
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ มหาชน (จํากัด)
อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ

