การเรียกร้ องค่ าสินไหมทดแทนสาหรับลูกค้ าประกันกลุ่ม และสวัสดิการพนักงาน

1. กรณีมรณกรรมโดยธรรมชาติ
-

ผูถ้ ือกรมธรรม์หรื อผูร้ ับประโยชน์แจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยเร็ วภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ
ส่งหลักฐานการเรี ยกร้องภายใน 30 วันนับตั้งแต่วนั ที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เอกสารประกอบการพิจารณา
ใบเรี ยกร้องสิทธิของผูร้ ับประโยชน์ทุกคน
สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
สาเนาใบมรณบัตรของผูเ้ อาประกันภัย
สาเนาบัตรประชาชนของผูเ้ อาประกันภัย
สาเนาทะเบียนบ้านที่มีการจาหน่ายการตายของผูเ้ อาประกันภัย
ใบรายงานแพทย์
ใบสมัครงาน บันทึกการลงเวลาทางาน หลักฐานการรับหรื อจ่ายเงินเดือน 3 เดือน ย้อนหลังของการมาปฏิบตั ิงาน
ใบยินยอมของผูร้ ับประโยชน์หรื อทายาทในการเปิ ดเผยประวัติ
เอกสารหรื อหลักฐานที่พิสูจน์ถึงคุณสมบัติของการเป็ นสมาชิกของผูเ้ อาประกันภัย

กรณีมรณกรรมผิดธรรมชาติ
เอกสารประกอบการพิจารณาเหมือนกับกรณีเสียชีวติ โดยธรรมชาติ แต่ตอ้ งส่งเพิม่ เติมดังนี้
1. สาเนาบันทึกประจาวันเกี่ยวกับคดีที่ได้รับรองสาเนาถูกต้องจากตารวจ
2. สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
3. สาเนาหนังสื อรับรองการตายจากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาล
เสียชีวติ ผิดธรรมชาติ เช่น การฆาตกรรม อุบตั ิเหตุ ฆ่าตัวตาย ถูกสัตว์ทาร้าย หรื อตายไม่ทราบสาเหตุ เป็ นต้น

2. กรณีสูญเสี ยอวัยวะจากอุบัติเหตุ หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง
-

แจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ผเู ้ อาประกันภัยประสบอุบตั ิเหตุ
แจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ผเู ้ อาประกันภัยประสบอุบตั ิเหตุ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เอกสารประกอบการพิจารณา
แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
สาเนาบันทึกประจาวันเกี่ยวกับคดีที่ได้รับรองสาเนาถูกต้องจากตารวจ
สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ อาประกันภัย
ใบสมัครงาน บันทึกการลงเวลาทางาน หลักฐานการรับหรื อจ่ายเงินเดือนในเดือนสุดท้ายที่มาปฏิบตั ิงาน
ใบรายงานของแพทย์หรื อของสถานพยาบาล
รู ปถ่ายปั จจุบนั ก่อนการสูญเสี ยอวัยวะ หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (เต็มตัวและเห็นอวัยวะนั้น ๆ)

3. กรณีเข้ ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในหรือแบบผู้ป่วยนอก สาหรับโรงพยาบาลในเครือข่ าย
วิธีปฏิบัติ
1. แจ้งความจานงในการใช้สิทธิ โดยยืน่ บัตรประกันสุขภาพ หรื อบัตรประกันอุบตั ิเหตุที่ออกโดยบริ ษทั พร้อมบัตร
ประชาชน หรื อบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล
2. โรงพยาบาลแจ้งให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิ ทธิในวันที่ออกจากโรงพยาบาล(ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองทุกครั้ง
3. ชาระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน (ถ้ามี)
4. กรณีเข้ ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในหรือแบบผู้ป่วยนอก สาหรับโรงพยาบาลนอกเครือข่ าย
วิธีปฏิบตั ิ
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อ คลินิกที่เปิ ดถูกต้องตามกฎหมาย โดยสารองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. ต้นฉบับใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
2. ต้นฉบับใบรับรองแพทย์
3. เอกสารทางการแพทย์ประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)
4. กรณี รักษาต่างประเทศ ต้องแนบสาเนา ด้านหน้า Passport และหน้าที่ มีการประทับตรา เข้า–ออกนอกประเทศ
มาพร้อมกับเอกสารตามข้อ 1-3 ทุกครั้งที่มีการขอเบิกค่ารักษาพยาบาล
(เงื่อนไข สิ้ นสุ ดความคุม้ ครองกรณี เดิ นทางออกนอกประเทศเกิ นกว่าเก้าสิ บ (90) วัน นับจากวันเดิ นทางที่
ประทับในหนังสื อเดินทาง)
*** หมายเหตุ ***
1. ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด หากเอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน หรื อ
ตรวจสอบพบว่าท่านสมาชิกผูถ้ ือบัตรได้ขอแยกใบเสร็ จรับเงิน หรื อนาผูอ้ ื่นไปขอรับการรักษาแทน,โรคที่
รักษาอยูใ่ นข้อยกเว้นของกรมธรรม์ , มีการขูด,ลบ,ขีด,ฆ่า แก้ไขเอกสารในการขอเรี ยกร้องค่าสิ นไหม โดย
ไม่มีตราประทับรับรองจากสถานพยาบาล และ การลาออกหรื อพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน
2. กรณี รักษาจากอุบตั ิ เหตุ ท่ านสมาชิ กต้องแจ้งให้แพทย์ทราบทุกครั้ง เพื่อระบุ วนั เวลาและสถานที่ เกิ ดเหตุ
พร้อมทั้งสาเหตุโดยละเอียดในใบรับรองแพทย์ เพื่อให้การพิจารณาสิ นไหมเป็ นไปอย่างถูกต้องและท่าน
ได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์

5. ส่ งผ่ านฝ่ ายบุคคล เพือ่ รวบรวมส่ งให้ :
บริ ษทั ทิพยประกันชีวติ จากัด (มหาชน) ฝ่ ายสิ นไหมทดแทน
63/2 อาคาร บริ ษทั ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) ชั้น 1,3,4,5 และ 6
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310

6. ระยะเวลาในการพิจารณาค่ าสิ นไหมทดแทน
-

ระยะเวลาในการพิจารณาไม่เกิน 15 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน
กรณี ที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ฯ ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัย ไม่เป็ นไปตามข้อตกลง
คุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปได้ตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้ จะไม่เกิน 90
วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว

7. การรับเงินค่ าสิ นไหมทดแทน

- เป็ นเช็คเข้าบัญชี (A/C Payee Only) หรื อ
- โอนเงินเข้าบัญชี
ตามที่ระบุในกรมธรรม์

