บริการสินไหม โดยไมตองสํารองจายคารักษาพยาบาลทั้งผูปวยในและ ผูปวยนอก
ศูนยอยุธยาแคร
ศูนยอยุธยาแคร คือ หนวยงานที่ดูแลการใชบริการ “อยุธยาแคร” เพื่อใหเกิด “ประสบการณ
แตกตาง ในบริการทีด่ กี วา”
ศูนยอยุธยาแคร ใหบริการทุกวัน ตั้งแตเวลา 8.00-20.00 น. หากมีขอสงสัยในการใชบริการ
อยุธยาแคร หรือตองการคําปรึกษาเกี่ยวกับการใชบริการติดตอ อยุธยาแครสายดวน ที่หมายเลข
โทรศัพท 0-2658-6713 ไดทุกวัน ตั้งแตเวลา 8.00-20.00 น.
บริการพิจารณาสินไหม คารักษาพยาบาลสุขภาพ คารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ สําหรับทานที่
จําเปนตองเขารับการรักษาตัวในฐานะผูปวยในจากการเจ็บปวย และอุบัติเหตุ หรือไดรับรักษาโดยการผาตัด
ในฐานะผูปวยนอก โดยไมตองชําระเงินสด ณ โรงพยาบาลเครือขายอยุธยาแคร*
แจงความจํานงใชสิทธิอยุธยาแคร ** โดยแสดงบัตรประจําตัวผูเอาประกันภัยของบริษัทฯ ที่ยังมีผล
บังคับอยูพรอมบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ บัตรนักเรียน หรือหลักฐานอื่นที่
ทางการออกใหและยังไมหมดอายุ
ใหบริการตอบกลับภายใน 30 นาทีหลังจากไดรบั เอกสารครบถวนจากสถานพยาบาล
หมายเหตุ
*โรงพยาบาลเครือขายอยุธยาแคร สามารถตรวจสอบรายชื่อ สถานพยาบาลไดที่
http://www.aacp.co.th/th/pdf/AyudhyCare_Hopital_list.pdf
** บริษัทสงวนสิทธิ์การพิจารณา ขึ้นกับเงื่อนไขของกรมธรรม

บริการผูปวยนอกแบบไมตองสํารองจาย ( OPD Cashless Service)
บริการใหมที่มอบแกลกู คาที่มีความคุมครองแบบผูปวยนอกทุกราย โดยไมตองสํารองจายคา
รักษาพยาบาลกอน โดยไดเปดใหบริการในโรงพยาบาลเครือขายอยุธยาแคร ทั้ง 22 แหง* ณ ขณะนี้ โดย
เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน
แจงความประสงคขอใชบริการผูปวยนอกแบบไมตองสํารองจาย**แกเจาหนาทีโ่ รงพยาบาล ณ จุด
ลงทะเบียน โดยแสดงเอกสารตอไปนี้แกเจาหนาที่โรงพยาบาล
แสดงบัตรประจําตัวผูเอาประกันภัย และ บัตรประจําตัวประชาชน หรือ หลักฐานอื่นที่
ผูใหญ
ออกโดยทางราชการ และ ติดรูปถายฉบับจริง
เด็ก
กรณีมากับบิดาหรือมารดา ใหบิดาหรือมารดาแสดงบัตรประจําตัวประชาชนพรอมบัตร
ประจําตัวผูถ ือกรมธรรม
กรณีมากับบุคคลอื่น ใหบุคคลที่มากับเด็กแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของตนเอง และ
บัตรประจําตัวผูถ ือกรมธรรม
หมายเหตุ
ผูมีสิทธรับบริการ ลูกคารายสามัญที่มีสัญญาประกันสุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลที่ชาํ ระเบี้ย
ประภันภัยครบถวนตรงตามกําหนดเวลา
*โรงพยาบาลเครือขายอยุธยาแคร สามารถตรวจสอบรายชื่อ สถานพยาบาลไดที่
http://www.aacp.co.th/th/pdf/AyudhyCare_Hopital_list.pdf
** บริษัทสงวนสิทธิ์การพิจารณา ขึ้นกับเงื่อนไขของกรมธรรม

อยุธยาแคร โกลดเซอรวิส
อภิสิทธิ์อีกระดับสําหรับลูกคา เพื่อยกระดับบริการ อยุธยาแคร และ เพิ่มความพึงพอใจสูงสุด โดย
บริษัทฯ ไดคดั เลือกโรงพยาบาลจํานวนหนึ่งจากโรงพยาบาลในเครือขาย “อยุธยาแคร” ทั่วประเทศ ที่มีการ
ประสานงานทั้งทางดานการแพทยและการบริการที่ดีเยี่ยม เพื่อมอบบริการที่ดีทสี่ ุด และสิทธิพิเศษแกลูกคา
ทันทีเมื่อเขารับบริการ
1. บริการเรียกรองสินไหมดวนพิเศษระดับ วี.ไอ.พี.
2. บริการดานการแพทยที่เปยมดวยคุณภาพ
3. อบอุนและมั่นใจในบริการที่ดีเยี่ยม
4. ประสานสิทธิความคุมครองเพื่อมอบประโยชนสูงสุด
5. รับคําปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการรักษาพยาบาลและการสงตอ
โรงพยาบาล “อยุธยาแคร โกลดเซอรวิส” จะมีเครื่องหมาย

ปรากฏอยู ณ จุดใหบริการ ปจจุบนั มีโรงพยาบาล “อยุธยาแคร โกลดเซอรวิส” อยูจ ํานวน 18 แหง*
*ตรวจสอบรายชื่อ สถานพยาบาลไดที่
http://www.aacp.co.th/th/pdf/AyudhyCare_Hopital_list.pdf

เอกสารการเรียกรองสินไหม
บริษัทใชเวลาในการพิจารณาสินไหมในกรณีที่ไมตองมีการรวบรวมขอมุลเพิ่มเติม เปนระยะเวลา
15 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวน

การเรียกรองสินไหมกรณีเจ็บปวยและรักษาตัวในฐานะผูปวยนอก (OPD)
ขั้นตอนการเรียกรองสินไหมคารักษาพยาบาลผูปวยนอก
1. สงเอกสารการเรียกรอง พรอมหลักฐานที่แสดงถึงการเขารับการรักษาพยาบาลตามแบบฟอรมของ
บริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่เจ็บปวย
2. เอกสารประกอบการเรียกรอง
2.1 แบบฟอรมเรียกรองคารักษาพยาบาลผูปวยนอก (OPD)
http://www.aacp.co.th/th/pdf/form/OPD_Form.pdf
2.2 ใบรับรองแพทยผูรกั ษา ที่สถานพยาบาลนั้นออกให หรือ รายงานแพทยผูตรวจรักษาตาม
แบบฟอรมของบริษัทฯ (ดานหลังแบบฟอรมเรียกรองคารักษาพยาบาลผูปวยนอก)
2.3 ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล ( ตนฉบับ )

การเรียกรองสินไหมกรณีเจ็บปวยและรักษาตัวในฐานะผูปวยใน หรือ กรณีไดรับบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ (HS, HB, AI, PA)

ขั้นตอนการเรียกรองสินไหมคารักษาพยาบาล
1. สงเอกสารการเรียกรอง พรอมหลักฐานที่แสดงถึงการเขารับการรักษาพยาบาลตามแบบฟอรมของ
บริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่เจ็บปวย หรือ วันที่ประสบอุบัติเหตุ
2. เอกสารประกอบการเรียกรอง ( โปรดเรียงตามลําดับ )
2.1 แบบฟอรมเรียกรองสินไหมอุบัติเหตุ (AI/PA) หรือ คารักษาพยาบาลผูปวยใน (IPD) ตาม
แบบฟอรมบริษัทฯ
http://www.aacp.co.th/th/pdf/form/AI_PA_Form.pdf
http://www.aacp.co.th/th/pdf/form/IPD_Form.pdf
2.2 รายงานแพทยผูตรวจรักษาตามแบบฟอรมบริษัท ฯ (ดานหลังแบบฟอรมเรียกรองสินไหม
อุบัติเหตุ หรือ คารักษาพยาบาลผูปวยใน

2.3 ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลตนฉบับ (กรณีเรียกรองคารักษารายวันอยางเดียวใหใชสําเนา
ใบเสร็จได)
หมายเหตุ : หากมีเอกสารทางการแพทยอื่น ๆเชนฟลมเอ็กซเรย หรือ ใบอานฟลม ใบนัดฉีด
วัคซีนปองกันพิษสุนัขบาที่ไดรบั การฉีดครบ 5 เข็ม กรณีถูกสุนัขกัด หรืออื่นๆ สามารถสงเขามา
ประกอบการพิจารณาได

การเรียกรองสินไหมทดแทนมรณกรรม
ขั้นตอนการเรียกรองสินไหมทดแทน
ผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบทันที โดยทางโทรศัพทหมายเลข 1373, ไปรษณีย, โทรสาร
หมายเลข 0-2305-7015 หรือวิธีการอื่น ๆ โดยเร็วที่สุด และตองยื่นเอกสารมรณกรรมแกบริษัทฯ ภายใน
14 วัน นับแตวันที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต
• เอกสารที่ใชประกอบการเรียกรอง
1.1 กรมธรรมประกันภัยตนฉบับและใบรับเงินงวดสุดทาย (ถามี)
1.2 ใบมรณบัตรตนฉบับและฉบับสําเนาที่รับรองโดยนายทะเบียนอําเภอ หรือผูรับ
ประโยชน
1.3 ทะเบียนบานตนฉบับของผูตายทีร่ ะบุจําหนาย “ตาย” และฉบับสําเนาที่รับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูรับประโยชน
1.4 ทะเบียนบานตนฉบับของผูรับประโยชนทุกคน และฉบับสําเนาที่รับรองสําเนาถูกตอง
1.5 บัตรประจําตัวประชาชนของผูต ายและของผูร ับประโยชนทุกคนตนฉบับ และฉบับ
สําเนาที่รับรองสําเนาถูกตอง
สําหรับเอกสารตนฉบับ ขอ 2.1.2 ถึงขอ 2.1.5 บริษัทฯ จะสงมอบคืนใหภายหลังที่
บริษัทฯ ตรวจเอกสารเรียบรอยแลว
1.6
เอกสารตามแบบฟอรมของบริษัทฯ คือ
- แบบฟอรมเรียกรองสินไหมมรณกรรม
http://www.aacp.co.th/th/pdf/form/Death_Form.pdf
- ใบรับรองแพทยผูรกั ษาสําหรับสินไหมมรณกรรม
- รายงานการสอบสวนมรณกรรมของผูเอาประกันภัย โดยผูบริหารตัวแทน - ตัวแทน
กรณีลกู คา กรมธรรมประกันกลุม เพิ่มเติมเอกสารซึ่งรับขอใหรับรองสําเนาโดยผูท รงกรมธรรม
และผูรับประโยชน
• สําเนาบัตรบันทึกเวลา หรือสมุดลงเวลาทํางานของพนักงาน
• หนังสือรับรองการเปนพนักงาน ( กรณีเปนพนักงานบริษัท )

• หนังสือรับรองการเปนนักเรียนจากโรงเรียน พรอมประทับตราของโรงเรียน (ตนฉบับ)(
กรณีเปนนักเรียน / นักศึกษา )
กรณีมรณกรรมโดยสาเหตุผิดธรรมชาติ เชน ฆาตัวตาย, ถูกผูอื่นทํารายตาย, ถูกสัตวทํารายตาย, ตาย
โดยอุบัติเหตุ หรือตายโดยไมปรากฏสาเหตุ ใหสงเอกสารดังตอไปนี้เพิ่มเติม
• สําเนาบันทึกประจําวันตํารวจ
• สําเนาการชันสูตรพลิกศพ (กรณีไมไดมีการผาพิสูจน)
• รายงานการตรวจศพ โดยสถาบันนิติเวช ฯลฯ ( กรณีที่มีการผาพิสูจนศพ)
โดยเอกสารขางตนขอใหรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาหนาที่ตาํ รวจ

การเรียกรองสินไหมตามสัญญาโรครายแรง (CI48,CB,CI,DDB)

ขั้นตอนการเรียกรองผลประโยชนความคุม ครองโรครายแรง
1. สงหลักฐานการเรียกรองอันชัดแจงตามแบบฟอรมที่บริษัทฯ กําหนดภายใน 14 วัน นับตั้งแตวันที่
ไดรับการวินิจฉัยโรคจากแพทย
2. บริษัทฯ
มีสิทธิเรียกรองใหสงหลักฐานเพิ่มเติมและขอตรวจรางกายของผูเอาประกันภัยตามที่
เห็นสมควรในระหวางที่บริษัทฯ พิจารณาการเรียกรองเงินผลประโยชน
3. เอกสารประกอบการเรียกรอง
3.1 แบบฟอรมเรียกรองคารักษาพยาบาลผูปวยใน
3.2 รายงานแพทยผตู รวจรักษาที่แถลงผลการวินิจฉัยโรคโดยละเอียด
3.3 เอกสารทางการแพทยอื่น ๆ เชน ฟลมเอ็กซเรย พรอมรายงานผลการอานฟลม, สําเนาประวัติ
การรักษา, ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ, ผลการตรวจชิ้นเนื้อหรือผลทางพยาธิสภาพ
3.4 กรมธรรมประกันชีวิตตนฉบับ

การเรียกรองสินไหมตามสัญญาเพิ่มเติม ทพ. และ ผช.
และการเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพ (กลุม)

ขั้นตอนการเรียกรองผลประโยชน
1. กรณีผูชาํ ระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต ใหใชขั้นตอนการเรียกรองสินไหมทดแทนมรณกรรม
2. กรณีผูเอาประกันภัยหรือผูช ําระเบี้ยประกันภัย ทุพพลภาพใหใชแบบฟอรมเรียกรองผลประโยชน
ทุพพลภาพ ( ผูเอาประกัน, ผูช ําระเบี้ย ), แบบฟอรมเรียกรองผลประโยชนทุพพลภาพ (กลุม)
http://www.aacp.co.th/th/pdf/form/TPD_Form.pdf

บริการจายเงินสินไหมผานบัญชีธนาคาร
ทานสามารถแจง ความจํานงขอรับผลประโยชนตามกรมธรรมผา นบัญชี ธนาคาร โดย
Download แบบฟอรม ที่ http://www.aacp.co.th/th/pdf/form/benefit.pdf และยื่น
เอกสารไดทฝี่ ายบริการลูกคา

บริการสงขอความแบบสัน้ (SMS) ผานโทรศัพทมอื ถือ
บริการแจงผลการพิจารณอนุมัติสินไหมสุขภาพกรณีเรียกรองตามปกติ ผานโทรศัพทมือถือ

บริการตรวจสอบผลการพิจารณาสินไหม
ทานสามารถตรวจสอบและติดตาม รวมถึงรองเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาสินไหมไดที่
ศูนยดูแลลูกคา อยุธยา อลิอันซ ซี.พี. โทร.1373
จันทร - ศุกร ขยายเวลาเปน 8.00-20.00 น.
เสาร - อาทิตย เวลา 9.00-17.00 น.
(ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ)
หรืออีเมลมาที่ customercare@aacp.co.th ไดตลอด 24 ชั่วโมง

