Member Agreement for Cash-less Clinic/Hospital Visit
Patient name (လူနာအမည်):
NIRC / passport (NIRC/နင
ို ်ငံကူးူ လက်မှတ်):
Name of employer(အလိုပ်ရှင်အမည်):
Appointment / admission date (ခ န်ူးဆိုရက်):

Agreement
1.

I am fully aware that the coverage for my visit to the panel clinic or hospital is subject to the benefits, exclusions, criteria, process
and submission requirements and other terms and conditions of my health insurance policy or employee benefits plan.

2.

I accept that any preliminary indications of coverage that may have been provided to me by Ulink Assist are based on the information
provided to Ulink Assist at the time, and will be subject to final approval by Ulink Assist.

3.

I hereby declare and acknowledge that I shall be liable in full for any excess amount or any non-covered charges in the event that
the cost for the clinic visit, admission or surgical treatment exceeds the entitlement as stated in my health insurance policy or
employee benefits plan or the medical condition and charges are not covered under the policy terms.

4.

I hereby undertake to pay to Ulink Assist in full any excess amount or non-covered charges within 7 calendar days from the date of
recovery notification.

5.

I further authorise Ulink Assist, including its associate companies, partners and affiliates to have access, to use, to receive and to
share for valid purpose such reports and/or information from the above-named medical provider for the purpose of evaluating and
providing my medical care, assistance services or healthcare benefits administration services, as well as to coordinate, assess and
determine my entitlements, benefits and/or reimbursements in connection with my coverage under my health insurance policy or
employee benefits plan.

သဘ
1.

ောတူညီချက်

panelဆဆူးခန်ူး(သ)ိုို့ ဆဆူးရံိုသက
ိုို့ ျွန်ိုပ်လာဆရာက်ပပသမှု၏လွှမ်ူးခခံြုံမှုသည်အက ြုံူးခံစာူးခွင်မ ာူး၊ခခွငူး် ခ က်မ ာူး၊စံသတ်မှတ်ခ က်မ ာူး၊လိုပင
် န်ူးစဉ် မ ာူးနှင်
တင်ပပရန်လိုအပ်ခ က်မ ာူးနှင်ကျွန်ိုပ၏
် က န်ူးမာဆရူးအာမခံမူဝါဒ(သ)ိုို့ ၀န်ထမ်ူးအက ြုံူးခံစာူးခွင်အစီအစဉ်၏အပခာူးသတ်မှတခ
် က်မ ာူးနှင်အဆပခအဆနမ ာူး
အဆပေါ်မူတည်သည် ကသ
ို ရှပါသည်။

2.

ကျွန်ိုပ်အာူးUlinkAssistမှဆပူးဆသာလွှမ်ူးခခံြုံမှု၏ကနဦူးညွှန်ပပခ က်မ ာူးသည်UlinkAssistအာူးဆပူးဆသာသတင်ူးအခ က်အလက်မ ာူးအဆပေါ်အဆပခခံ
ဆ ကာင်ူးနှင် UlinkAssist ၏ဆနာက်ဆံိုူးအတည်ပပြုံခ က်ကိုခံရလမ်မည်ကက
ို ျွန်ိုပ်လက်ခပ
ံ ါသည်။

3.

ကျွန်ိုပ်၏ဆဆူးခန်ူးပပသပခင်ူး(သ)ိုို့ ဆဆူးရံိုတက်ပခင်ူး(သ)ိုို့ ခွွဲစတ်ကသ
ို မှုကိုနက
် စရတ်သည်ကျွန်ိုပ်၏က န်ူးမာဆရူးအာမခံဆပေါ်လစီတွငဆ
် ာ်ပပထာူးသည်အတိုင်ူး
(သ)ိုို့ ဝန်ထမ်ူးအက ြုံူးခံစာူးခွင်အစီအစဉ်ကဆ
ို က ာ်လွန်ပါက(သ)ိုို့ မူဝါဒသတ်မှတ်ခ က်မ ာူးဆအာက်တင
ွ ်မပါဆသာက န်ူးမာဆရူးအဆပခအဆနနှင်ကိုနက
် စရတ် မ ာူး
ပ စ်ပါကပိုလ ဆ
ံ ငွသမ
ိုို့ ဟိုတလ
် ွှမ်ူးခခံြုံမတ
ှု ွင်မပါဆသာက သင်ဆငွမ ာူးအတွက်အပပည်အ၀တာဝန်ယူရမည်ကိုဝန်ခံပါသည်။

4.

ကျွန်ိုပ်၏ပိုလ ံဆငွသမ
ိုို့ ဟိုတ်လွှမ်ူးခခံြုံမတ
ှု ွင်မပါဆသာက သင်ဆငွမ ာူးအတွက်ပပန်လည်ဆပူးရန်အဆ ကာင်ူး ကာူးသည်ဆနို့မှပပကခဒန်ရက်(၇)ရက်အတွင်ူးUlink
Assist ကပို ပန်လည်ဆပူးမည်ကိုကျွန်ိုပ်ကတပပြုံသည်။

5.

ကျွန်ိုပ်သည်UlinkAssistနှင်၎င်ူး၏တွွဲဘက်ကိုမပဏီမ ာူးနှင်မတ် က်မ ာူးအာူးအထက်ပါဆဆူးဘက်ဆိုင်ရာ၀န်ဆဆာင်မှုမ ာူးမှခင
ို ်လံိုဆသာရည်ရွယ်ခ က်အတွ
က်အကွဲပ တ်ရန်ကျွန်ိုပ်ခင
ွ ်ပပြုံသည်။ဤသည်မှာကျွန်ိုပ်၏က န်ူးမာဆရူးဆစာင်ဆရှာက်မှု၊အကူအညီ၀န်ဆဆာင်မမ
ှု ာူးသမ
ိုို့ ဟိုတ်က န်ူးမာဆရူးဆစာင်ဆရှာက် မှု
အက ြုံူးဆက ူးဇူူးမ ာူးကစ
ို မ
ီ ံခနို့်ခွွဲရန်နှငအ
် ကာအကွယ်ဆပူးရန်၊ကျွန်ိုပ်၏က န်ူးမာဆရူးအာမခံမူဝါဒ(သ)ိုို့ ၀န်ထမ်ူးအက ြုံူး ခံစာူးခွင်အစီအစဉ်အရကျွန်ိုပ်၏လွှမ်ူးခခံြုံမှု
နှင်စပ်လ ဉ်ူး၍အကွဲပ တ်ရန်နှင်ဆူးံို ပ တ်ရန်အတွကပ် စ်သည်။
Member signature

Member name

(လိုပ်ဆဆာင်မည်သူလက်မှတ်):

(လိုပ်ဆဆာင်မည်သူအမည်):

Date(ရက်စွွဲ):

1

