Member Declaration for Cash-less Clinic/Hospital Visit
Patient name (လူနာအမည်):
NIRC / passport (NRC/ိုငင
် ံကူးလက်မတ
ှ )် :
Name of employer(အလုပ်ရင
ှ ်အမည်):
Appointment / admission date (ချိန်းဆိုရက်):

Terms & Conditions
1.
2.
3.
4.
5.

6.

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.
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.
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.
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.
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.
In the event that there’s complaint or dispute regarding the claim assessment, in the first instance please contact
healthclaims@amilifeassurance.com. Please ensure you provide us with all the relevant correspondence, documentation, evidence and situation
details when you lodge your complaint. Your complaint will be thoroughly considered and investigated, and we will keep you informed of any
appropriate developments.

စည်းကမ်းှင့်သတ်မှတခ
် ျက်များ
1.

Panelေဆးခန်း(သို)ေဆးံုသိုက်ုပ်လာေရာက်ြပသမ၏လမ်း�ခံမသည်အကျိးခံစားခွင့်များ၊ခွင်းချက်များ၊စံသတ်မှတ်ချက်များ၊လုပ်ငန်းစဉ်များှင့်တင်ြပရန်လိုအပ်ချက်များ
ှင့်က်ုပ်၏ကျန်းမာေရးအာမခံမူဝါဒ(သို)၀န်ထမ်းအကျိးခံစားခွင့်အစီအစဉ်၏အြခားသတ်မှတ်ချက်များှင့်အ ေြခအေနများ အေပမူတည်သည် ကိုသိရှိပါသည်။

2.

က်ုပ်အား Ulink Assist မှေပးေသာလမ်း�ခံမ၏ကနဦးန်ြပချက်များသည် Ulink Assist အားေပးေသာသတင်းအချက်အလက်များအေပအေြခခံေကာင်းှင့် Ulink Assist

3.

က်ုပ်၏ေဆးခန်းြပသြခင်း(သို)ေဆးံုတက်ြခင်း(သို)ခွဲစိတ်ကုသမကုန်ကျစရိတ်သည်က်ုပ်၏ကျန်းမာေရးအာမခံေပလစီတွင်ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း(သို)ဝန်ထ မ်းအကျိး

၏ေန�က်ဆံုးအတည်ြပချက်ကိုခံရလိမ့်မည်ကို က်ုပ်လက်ခံပါသည်။
ခံစားခွင့်အစီအစဉ်ကိုေကျာ်လွန်ပါက(သို)မူဝါဒသတ်မှတ်ချက်များေအာက်တွင်မပါေသာ ကျန်းမာေရးအေြခအေနှငက
့် ုန်ကျစရိတ်များြဖစ်ပါက ပိုလံေငွ သိုမဟုတ် လမ်း�ခံမ
တွင်မပါေသာကျသင့်ေငွများအတွက် အြပည့်အ၀တာဝန်ယူရမည်ကိုဝန်ခပ
ံ ါသည်။
4.

က်ုပ်၏ပိုလံေငွ သိုမဟုတ် လမ်း�ခံမတွင်မပါေသာ ကျသင့်ေငွများအတွက် ြပန်လည်ေပးရန်အေကာင်းကားသည့်ေနမှ ြပကဒိန်ရက်(၇)ရက်အတွင်း Ulink Assist ကို

5.

က်ုပ်သည် Ulink Assist ှင့်၎င်း၏တွဲဘက်ကုမဏီများှင့်မိတ်ဖက်များအား အထက်ပါေဆးဘက်ဆိုင်ရာ၀န်ေဆာင်မမ
 ျားမှ ခိုင်လံုေသာရည်ရ�ယ်ချက်အတွက်အ ကဲြဖတ်ရ န်

ြပန်လည်ေပးမည်ကိုက်ုပ်ကတိြပသည်။
က်ုပ်ခွင့်ြပသည်။ဤသည်မှာက်ုပ်၏ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ၊အကူအညီ၀န်ေဆာင်မများသိုမဟုတ်ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မအကျိးေကျးဇူးများကိုစီမံခန်ခွဲရ န်ှင့်
အကာအကွယ်ေပးရန်၊က်ုပ်၏ကျန်းမာေရးအာမခံမူဝါဒ(သို)၀န်ထ မ်းအကျိးခံစားခွင့်အစီအစဉ်အရက်ုပ်၏လမ်း�ခံမှင့်စပ်လျဉ်း၍အကဲြဖတ်ရန်ှင့်ဆံုးြဖတ်ရန်အ တွက်
ြဖစ်သည်။
6.

ု က်သွယ်ေပးပါ။
ေတာင်းဆိုအကဲြဖတ်မှင့်ပတ်သက်၍တိုင်ကားချက်(သို)အြငင်းပွါးမရှိပါက၊ေကျးဇူးြပ၍ပထမဦးစွာ healthclaims@amilifeassurance.com သိဆ
သင့်တိုင်ကားချက်ကိုသင်တိုင်ကားေသာအခါတွင်သက်ဆိုင်ရာစာေပးစာယူ၊စာရ�က်စာတမ်း၊အေထာက်အထားှင့်အေြခအေနအေသးစိတ်များအားလံုးကိုေကျးဇူးြပ၍ေပး
ေဆာင်ေပးပါ။သင့်တိုင်ကားချက်ကိုေသချာစွာထည့်သွင်းစဉ်းစားပီးစံုစမ်းစစ်ေဆးမည်ြဖစ်ပီး သင့်အားသင့်ေလျာ်ေသာတိုးတက်မတစ်ခုခုကို က်ုပ်တိုအ သိေပးပါမည်။

Member name

Member signature

(လုပ်ေဆာင်မည့်သလ
ူ က်မတ
ှ )် :

(လုပ်ေဆာင်မည့်သူအမည်):
Date(ရက်စ)ွဲ :
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