ขันตอน เอกสาร ระยะเวลา และวิธีการขอรับค่ าสิ นไหมทดแทน
1. การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนผ่านโรงพยาบาลเครื อข่าย
-

เรียกร้ องผ่ านโรงพยาบาลเครือข่ าย กรณีใช้บริการ Fax Claim หรื อ OPD Credit

ประเภทบริ การ
รักษาแบบผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล (Fax Claim)
รักษาแบบผูป้ ่ วยนอก (OPD)

สัญญาเพิมเติม
สัญญาเพิมเติมการประกันสุ ขภาพแบบ เอชเอส (HS)
สัญญาเพิมเติมการประกันสุ ขภาพแบบ เอชเอส (HS) กรณี อบุ ตั ิเหตุ
ฉุกเฉิน ชัวโมงแรก
สัญญาเพิมเติมคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลแบบผูป้ ่ วยนอก (OPD)

ขันตอนการใช้ บริการ
1. แจ้งเจ้าหน้าทีของโรงพยาบาลพร้อมทังยืนบัตรประจําตัวผูเ้ อาประกันภัยและบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรอืน ๆ
ของทางราชการทีมีรูปถ่าย กรณี ผเู ้ อาประกันภัยอายุนอ้ ยกว่า 7 ปี ให้แสดงบัตรทางราชการของบิดาหรื อมารดาแทน
2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเรี ยกร้องค่าทดแทน โดยโรงพยาบาลจะเป็ นผูต้ ิดต่อกับบริ ษทั ฯ เพือตรวจสอบสิ ทธิ
เบืองต้น และแจ้งให้ทราบว่าสามารถใช้บริ การนี ได้หรื อไม่
3. บริ ษทั ฯ จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ตามเงื อนไขกรมธรรม์ให้แก่โรงพยาบาลโดยตรง และโรงพยาบาลจะเรี ยกเก็บ
เงินจากผูเ้ อาประกันภัยเฉพาะค่าใช้จ่ายส่ วนเกินเท่านัน
4. ก่อนทีผูเ้ อาประกันภัยจะออกจากโรงพยาบาล ให้ตรวจสอบ และลงลายมือชือรับรองในใบสรุ ปค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล
*** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิในการเรี ยกเก็บคืนเงิน สําหรับความคุม้ ครองทีโรงพยาบาลได้ให้บริ การแบบไม่ตอ้ งสํารองจ่ายไป
แล้ว หากต่อมาพบว่าการใช้สิทธิ นันไม่อยูภ่ ายใต้เงื อนไขในกรมธรรม์
5. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิการใช้บริ การ หากพบว่า
- การรักษาพยาบาลอยูน่ อกเงื อนไขความคุม้ ครองของกรมธรรม์หรื อสัญญาเพิมเติมทีเกียวข้อง
- บริ ษทั มีความจําเป็ นต้องตรวจสอบ และขอข้อมูลเพิมเติมในการพิจารณาความคุม้ ครองตามกรมธรรม์

2. เรียกร้ องโดยตรงกับบริษทั
จัดส่ งเอกสารมาที : บริ ษทั ทิพยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) ฝ่ ายสิ นไหมทดแทน
/ อาคาร บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ชัน ,3,4, และ
ถนนพระราม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ 118 5555

3. เอกสารประกอบการเรียกร้ องสิ นไหมทดแทน
. เอกสารประกอบการเรียกร้ องสิ นไหมทดแทนกรณีมีชีวติ (Living Claim)
เอกสาร/หลักฐาน
HS,OPD
HB
CPA
1. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องสินไหม
/
/
/
2. ใบรับรองแพทย์
/
/
/
3. ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับ พร้อมใบแจ้งรายการค่าใช้จ่าย
/
4. สําเนาใบเสร็ จรับเงิน
/
5. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ
/
HS = สัญญาเพิมเติมการประกันสุ ขภาพแบบ เอชเอส
OPD = สัญญาเพิมเติมคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลแบบผูป้ ่ วยนอก
HB = สัญญาเพิมเติมประกันสุ ขภาพรายวัน
CPA = สัญญาเพิมเติมการประกันอุบตั ิเหตุ (การเสียชีวติ , สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ)
WP = สัญญาเพิมเติมสิ ทธิในการยกเว้นไม่ตอ้ งชําระเบียประกันภัย
PB = สัญญาเพิมเติมผลประโยชน์ผชู้ าํ ระเบียประกันภัย

WP
/
/

PB
/
/

-

-

-

-

-

-

3.2 เอกสารประกอบการเรียกร้ องสินไหมทดแทนกรณีมรณกรรม (Death Claim)
เอกสาร/หลักฐาน
. กรมธรรม์รวมถึงใบเสร็ จการชําระเบียประกันงวดล่าสุ ด
2. ใบมรณบัตรต้นฉบับ หากเป็ นสําเนาให้นายทะเบียนรับรองสําเนาถูกต้อง
3. บัตรประชาชนต้นฉบับของผูเ้ อาประกันภัย พร้อมสําเนา
4. ทะเบียนบ้านต้นฉบับของผูเ้ อาประกันภัย (ประทับตรา “ตาย”)พร้อมสําเนา
5. ทะเบียนบ้านต้นฉบับและบัตรประชาชนต้นฉบับของผูร้ ับประโยชน์ทุกคน พร้อมสําเนา
6. แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องสินไหม ของผูร้ ับประโยชน์ทุกคน
7. ใบรับรองแพทย์,กรณีเสี ยชีวิตทีโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาล
8. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ (รับรองสําเนาจากตํารวจ)
9. สําเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ (รับรองสําเนาจากตํารวจ)
10. ภาพถ่ายอุบตั ิเหตุ (ถ้ามี)

มรณกรรม
มรณกรรมผิด
โดยธรรมชาติ ธรรมชาติ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

เสี ยชีวติ ผิดธรรมชาติ เช่น การฆาตกรรม อุบตั ิเหตุ ฆ่าตัวตาย ถูกสัตว์ทาํ ร้าย หรื อตายไม่ทราบสาเหตุ เป็ นต้น

. เอกสารอืนๆ ทีต้ องส่ งเพิมเติมแล้ วแต่ กรณี (ถ้ ามี)
-

สําเนาสู ติบตั รผูร้ ับประโยชน์ (กรณี ผรู ้ ับประโยชน์ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
สําเนาหลักฐานการเปลียนชือหรื อนามสกุลของผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์ ในกรณี ทีข้อมูลไม่ตรงกับระบุ
ไว้ในใบรับรองการเอาประกันภัย พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
กรณี ผเู ้ อาประกันภัยเสียชีวิตทีต่างประเทศ เอกสารประกอบเรี ยกร้องจะต้องได้รับการแปลเป็ นภาษาไทย หรื อ
ภาษาอังกฤษจากหน่วยงานของรัฐหรื อสถาบันทีได้รับการรับรอง โดยค่าใช้จ่ายเป็ นของฝ่ ายผูร้ ับผลประโยชน์

5. ระยะเวลาในการพิจารณาค่ าสิ นไหมทดแทน
-

ระยะเวลาในการพิจารณาไม่เกิน 15 วัน นับแต่วนั ทีบริ ษทั ฯ ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน
กรณี ทีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพือให้บริ ษทั ฯ ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัย ไม่เป็ นไปตามข้อตกลง
คุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาทีกําหนดไว้อาจขยายออกไปได้ตามความจําเป็ น แต่ทงนี
ั จะไม่เกิน 90
วัน นับแต่วนั ทีบริ ษทั ฯ ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว

6. วิธีการขอรับค่ าสิ นไหมทดแทน
-

ส่ งเอกสารผ่านตัวแทนทีให้บริ การดําเนินการ
ส่ งตรงสํานักงานใหญ่
ที บริ ษทั ทิพยประกันชีวิตจํากัด (มหาชน) ฝ่ ายสิ นไหมทดแทน
/ อาคาร บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ชัน ,3,4, และ
ถนนพระราม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
- ส่ งผ่านช่องทางอีเมล์* ClaimsSupport@Dhipayalife.co.th
- แบบฟอร์ มเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน ขอได้จากตัวแทนทีให้บริ การ ฝ่ ายสิ นไหมทดแทน หรื อดาวน์โหลดจาก
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.dhipayalife.co.th
- ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิมเติม ฝ่ ายสินไหมทดแทน
โทร. 02-118-5555 ต่อ 5005, 5007
โทรสาร 02-118-5601
หมายเหตุ * เฉพาะการเรี ยกร้องสินไหมทดแทนของสัญญาเพิมเติมการประกันภัยสุ ขภาพรายวัน และสัญญาเพิมเติมการ
ประกันภัยอุบตั ิเหตุ แบบ ซี.พี.เอ.1เท่านัน ส่วนสัญญาประกันภัยประเภทอืน จะเป็ นการพิจารณาสินไหมเบืองต้น และ
กรุ ณานําส่ งเอกสารต้นฉบับมายังบริ ษทั เพือพิจารณาอนุ มตั ิต่อไป

7. การรับเงินค่ าสินไหมทดแทน
- เป็ นเช็คเข้าบัญชี (A/C Payee Only) ผูเ้ อาประกัน หรื อกรณี มรณกรรมให้ผรู้ ับประโยชน์

- โอนเงินเข้าบัญชีผเู ้ อาประกัน หรื อกรณีมรณกรรมให้ผรู ้ ับประโยชน์ โดยแนบสําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู ้
เอาประกัน หรื อผูร้ ับประโยชน์

