PRE-AUTHORISATION FORM FOR LOG (LOG အာမခံစာရွ က်တတာင််းဆရ
ို န်အတွကဖ် ြည်စွကရ
် မည်တြာင်စာရွ က်)
Please furnish the following information / documents to Ulink Assist:
အအာကအ ာပပပါ အချကအလကမျာ်း နှငစာရွ ကစာတမ်းမျာ်း အာ်းလံို်းကို အကျ်းဇ်းပပ ရ ယလငအဆစသတင
ို
ပပအပ်းပါ။

i.

Kindly complete ALL sections of the form and attach the relevant medical documents where required
လိုအပအသာအချကအလကမျာ်း အာ်းလံို်းကို ပပညစံိုစွာပ ညစွကအပ်းပါ။ လအ
ို ပပါက အကျံ ်းဝငအသာ အဆ်းစာရွ ကမှတတမ်းမျာ်းကိုပါပ်းတွွဲ
တငပပအပ်းပါ။

ii.

A new form should be submitted for each separate visit, illness, or injury
မတညီအသာ အဆ်းခန်းပပရက (သ)ို အဆ်းရံိုတကအရာကရက (သ)ို အရာဂါကိုသမှု (သ)ို ဒဏရာရရှမှုမျာ်း အတွက သီ်းပခာ်းအ ာငစာရွ ကမျာ်း
ပ ညစွကရ ခွွဲပခာ်း တငပပအပ်းရပါမည။

iii.

Incomplete forms and attachments may result in rejection or delay of LOG
အချကအလကမျာ်းနှင စာရွ ကစာတမ်းမျာ်း မပပညစံိုပါက အတာင်းဆိုမှု မအအာငပမငပခင်း (သ)ို LOG ရရှရန အချနအနှာငအနှ်းကကနကကာပခင်း
မျာ်း ပ စနင
ို ပါသည။

Section A: Patient information (လူနာ ၏ အချက်အလက်မျာ်း)
Name of patient (လနာအမည)
Policy number (အာမခံ အပေါ်လစီ နံပါတ)
NRIC ( နငို ငံသာ်း/ နငို ငံပခာ်းသာ်း စစစအရ်းကဒ အမှတ)
DOB (အမွ်းသကကရာဇ)
Admission date (အဆ်းရံို တကအရာက ကိုသမှု
ခံယသည ရကစွွဲ)

Hospital name (အဆ်းရံို အမည)
Doctor name (ဆရာဝန အမည)
Room type / ward type (လနာခန်း / အအဆာင
အမျ ်းအစာ်း)

Section B: Contact details (ဆက်သယ
ွ ရ
် န်အတသ်းစတ် အချက်အလက်မျာ်း)
Email address (အီ်းအမ်းလပစာ)
Contact number (ဆကသွယရန ိုန်းနံပါတ)
Section C: Medical details (တဆ်းကိုသမှုဆိုငရ
် ာအတသ်းစတ်အချက်အလက်)
a) Type of visit (choose one) အဆ်းကိုသခံယမှုအမျ ်းအစာ်း (၁ခိုအရွ ်းချယပါ)
☐ Inpatient due to accident မအတာတဆမှုအကကာငအတွင်းလနာ အပ စတကအရာကပခင:
☐ Inpatient due to medical reasons (non-accident) အရာဂါအကကာင အတွင်းလနာ အပ စတကအရာကပခင: (မအတာတဆမှု
မဟိုတအသာ)

☐ Inpatient due to miscarriage ကိုယဝနပျကကျပခင်းအကကာင အတွင်းလနာ အပ စတကအရာကပခင:
☐ Outpatient ပပငပလနာအပ စ အဆ်းကိုသမှု ခံယပခင:
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b) Diagnosis / medical condition အရာဂါအမည / ကျန်းမာအရ်းအအပခအအန

c)

Patient will undergo / has undergone surgery လနာသညခွွဲစတကိုသမှုခံယရမည/ခွွဲစတကိုသမှု ခံယမပီ်းစီ်းမပီ်းပ စသည။
☐ Yes

☐ No

If yes, kindly attach the relevant medical reports and investigation results.
ခွွဲစတကိုသမှုရှပါကသကဆိုငရာအဆ်းမှတတမ်းမျာ်းနှငအရာဂါစစအဆ်းမှုရလဒမျာ်းကို အကျ်းဇ်းပပ ၍ ပ်းတွွဲတငပပပါ။

d) Has the patient undergone medical treatment for the same or related condition(s) in the past?
လနာသညယခငကအလာ်းတ (သ)ို ဆကစပအရာဂါအအပခအအနမျာ်းအတွက အဆ်းကိုသမှုခံယခွဲ ်းပါသလာ်း။

☐ Yes

☐ No

If yes, kindly attach the relevant medical reports and investigation results for past medical treatments.
အဆ်းကိုသမှုရှခွဲလျှငယခငအဆ်းကိုသမှုမျာ်းအတွကသကဆိုငရာအဆ်းမှတတမ်းမျာ်းနှငစစအဆ်းမှုရလဒမျာ်းကို အကျ်းဇ်းပပ ၍
ပ်းတွွဲတငပပပါ။

e)

Length of hospitalisation: အဆ်းရံိုတကအရာကမှုကကာပမငချန
Admission / appointment date:

Expected discharge date:

အဆ်းရံို တကအရာက သည ရကစွွဲ:

Day surgery?

f)

☐ Yes ☐ No

အဆ်းရံိုဆင်းသညရကစွွဲ:

If yes, type of surgery:

အန ပခင်း ခွွဲစတကိုသမှု ဟိုတမဟိုတ?

ဟိုတလျှင ခွွဲစတမှုအမျ ်းအစာ်း:

Estimated hospitalisation cost

MMK

ခနမှန်းအဆ်းရံိုတကကိုသမှုကန
ို ကျစရတ

Kindly attach cost estimation form from the hospital.
အကျ်းဇ်းပပ ၍ အဆ်းရံိုမှ အပ်းအသာ ခနမှန်းအဆ်းရံိုတကကိုသမှုကိုနကျစရတ အ ာငစာရွ ကကို ပ်းတွွဲတငပပပါ။

g)

Additional attachments, if any (e.g. referral letter, police report for accident, biopsy report etc.)
အပခာ်းအသာစာရွ ကစာတန်းမျာ်း (ဥပမာ်း ဆရာဝန/အဆ်းရံို လွဲအပပာင်းစာ၊ မအတာတဆပ စမှုအတွကရွဲအစီရငခံစာ၊ biopsyအအပ
အစီရငခံစာ) ပ်းတွွဲတငပပရနရှပါက အအာကပါကွကလပတွငပ ညစွကရ တပါတည်း တငပပပါရန။
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Section D: Declaration, consent and authorisation တ ကဖငာချက် နှင် သတ ာတူခွငဖ် ြုချက်
By completing the form, I hereby declare that:
ဤ ပံိုစအ
ံ ာငစာရွ ကကိုပ ညစွကပခင်းအာ်းပ င၊ အအာကအ ာပပပါအအကကာင်းအရာ အချကအလကမျာ်းကို သအ

a.

I am the patient, or the patient’s parent or guardian if the patient is under 18 years of age.
ကျွနပ
ို သညလနာကယ
ို တင
ို ၊ သိုမဟိုတလနာသညအသက ၁၈ နှစအအာကပ စပါကလနာ၏မ

b.

ာတအကကပငာပါသည။

သိုမဟိုတအိုပထန်းသ ပ စသည။

All information on this preauthorisation form is true and correct based on the best of my knowledge.
ဤ LOG ကက တငခွငပပ ချကရယသညအ ာငပံိုစံအပေါ် ရှသတင်းအချကအလကအာ်းလံို်းသည မှနကနမှုရှပါသည။

c.

I authorize my treating doctor(s), clinic, hospital or any other medical provider to provide access and
furnish all necessary and relevant reports and/or medical and invoice information pertaining to my
personal data and medical condition (these may include information regarding past medical history,
psychological notes, drug or alcohol abuse notes, AIDS and other sexually transmitted disease related
information) to Ulink Assist Co. Ltd., including its associate companies, partners and affiliates, as may be
required.
ကျွနပ
ို အာ်း ကိုသအနအသာဆရာဝန၊ အဆ်းခန်း၊ အဆ်းရံိုသိုမဟိုတအပခာ်းအဆ်း

ကဆိုငရာပံပို်းသမျာ်းသည ယလငအဆစ

ကိုမပဏီ လီမတက (၎င်း၏ တွွဲ က ကိုမပဏမ
ီ ျာ်း, မတ ကမျာ်းနှင လကအထာကကိုမပဏမ
ီ ျာ်း အပါအဝင) မှ လိုအပအသာ
ကျွနပ
ို ၏ ကိုယအရ်း ကိုယတာ နှငကျန်းမာအရ်း အအပခအအနအချကအလကမျာ်း ပါဝငအသာ သကဆိုငရာ အဆ်းမှတတမ်း
အစီရငခံစာမျာ်း နှင အငွအတာင်းခံလာသတင်းအချကအလကမျာ်း (အဆ်းကိုသမှု သမိုင်း၊စတပိုင်းဆိုငရာအဆ်းမှတတမ်းမျာ်း
၊မ်းယစအဆ်းနှငအရကအသစာအလွွဲသို်းံ စာ်းမှုမှတတမ်းမျာ်း၊ အအအိုငဒီအကစနှင အပခာ်း လငမှတဆငက်းစကအသာ
အရာဂါ နှငပတသကအသာ သတင်းအချကအလကမျာ်း အပါအဝင) ကို ယလငအဆစ မှ လိုအပသညအတိုင်း ရယခွငအပ်းရန
ခွငပပ ပါသည။

d.

I further authorise Ulink Assist Co. Ltd., 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 obtained from
myself, authorised representatives, treating doctor(s), clinic, hospital or any other 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 health or medical insurance coverage.
ကျွနပ
ို သည ယလငအဆစ ကိုမပဏီ နှင ၎င်း၏ လကအထာကကိုမပဏမ
ီ ျာ်း၊ မတ ကမျာ်းနှငတွွဲ ကကိုမပဏမ
ီ ျာ်း အာ်း ကျွနပ
ို
ကယ
ို တင
ို မှပ စအစ၊ ကျွနပ
ို အာ်း ကိုသအနအသာဆရာဝန၊ အဆ်းခန်း၊ အဆ်းရံိုသိုမဟိုတ အပခာ်းအဆ်း

ကဆိုငရာ ပံပို်းသမျာ်းမှ

ပ စအစ ရရှထာ်းအသာ ကျွနပ
ို ၏ ကိုယအရ်း ကယ
ို တာ နှငကျန်းမာအရ်း အအပခအအနအချကအလကမျာ်း ပါဝငအသာ
သကဆိုငရာ အဆ်းမှတတမ်း အစီရငခံစာမျာ်း နှင အငွအတာင်းခံလာသတင်းအချကအလကမျာ်း အာ်း ကျွနပ
ို ၏ကျန်းမာအရ်း
အာမခံ အစာငအရှာကမှု ခံစာ်းခွင အပပငကျွနပ
ို နှငသကဆိုငအသာကျွနပ
ို ၏အာမခံ ရပိုငခွငမျာ်း၊ အကျ ်းခံစာ်းခွငမျာ်းနှင /
သိုမဟိုတ

အာမခံအငွအကက်း

မျာ်းကိုအကွဲပ တရနနှင

ပပနလညအပ်းဆပရနညနှုင်းပခင်း၊

အထာကပံရန

ရညရွ ယချကအတွက

ကျန်းမာအရ်းသိုမဟိုတအဆ်း
သတင်း

ကဆိုငရာအာမခံလမ်းပခံ မှု

အချကအလကမျာ်းလကခံရရှရနနှငမျှအဝရန

ခွငပပ ပါသည။

e.

I acknowledge that the information submitted herein shall be used only for the pre-authorisation of
direct settlement by Ulink Assist Co. Ltd. with the clinics/hospitals for any eligible and approved charges
relating to my approved medical treatment. I agree to pay any excess amounts and uncovered medical
expenses (if any) to clinics/hospitals or Ulink Assist Co. Ltd. within 7 business days from date of request.
The actual covered amount is subject approved based on the information provided in the preauthorisation form, actual diagnosis, eligible policy benefit, exclusion clause, terms and conditions stated
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in the policy document.
ဤအ ာငစာရွ ကတွငတငပပထာ်းအသာသတင်းအချကအလကမျာ်းကိုကျွနပ
ို ၏အာမခံအတာင်းခံမှု

အသအမှုတပပ မပီ်း

အသာ

အဆ်းကိုသမှုနင
ှ စပလျဉ်းအသာ ကျန်းမာအရ်း အာမခံ အတာင်းခံမှု ကက တငခွငပပ ချကရယပခင: အတွက ယလငအဆစမှ
အဆ်းခန်းမျာ်း၊ အဆ်းရံိုမျာ်း နှင တက
ို ရို က ချတဆကစီမံခနခွွဲရန အတွကအသံို်းပပ လမမညပ စအကကာင်းကျွနပ
ို အသအမှတ
ပပ ပါသည။ အာမခံ လမ်းပခံ မှုမရှအသာ/အာမခံမရရှနင
ို အသာ အဆ်းဝါ်းကိုသမှုကိုနကျစရတမျာ်းရှခွဲလျှင ပိုလျှံအသာ ပမာဏ
ကို

အတာင်းခံသည

အနမှစ၍

၇ ရကအတွင: အပ်းရနကျွနပ
ို သအ

ာတပါသည။

အမှနတကယအာမခံရရှနင
ို အသာ

ပမာဏသည ကက တင ခွငပပ ချကပံိုစံအ ာငစာရွ ကတွင ပ ညစွကထာ်းအသာ သတင်းအချကအလကမျာ်း၊ အရာဂါရှာအ ွ မှု
ရလဒမျာ်း၊ အကျ ်းခံစာ်းခွငမဝါဒ နှင ကိုကညီမှုရှမရှ၊ အာမခံအတာင်းခံရ မရအသာ ချွင်းချကမျာ်း ၊ အာမခံ စာချ ပအပေါ်တွင
အ ာပပထာ်းအသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း မျာ်းနှငသကဆိုငအသာအချကအလကမျာ်းအအပေါ် အအပခခံ၍ သာ အတညပပ နင
ို
အကကာင်း သရှ နာ်းလညပါသည။

Signature

Date of consent

လကမှတ

ရကစွွဲ

Print name

Relationship to patient

အမည

လနာနှငပကသကမှု

(if applicable) *

(အကျံ ်းဝငလျှင)*

* If this authorisation is being signed by a personal representative on behalf of the patient
* အကယ၍ ဤခွငပပ ချကကိုလနာကိုယစာ်း ကိုယစာ်းပပ သကလကမှတထို်းထာ်းပါက

Ulink Assist Co., Ltd. (Co. Reg. No.: 105991568)
Tel: ၀၉ ၉၅၂၁၀၈၈၂၂ / +95 9952108822; Email: pmli@ulinkmyanmar.com
အခန်း - ၁၆-၀၉၊ ၁၆ထပ၊ တာဝါ ၂၊ တိုင်း(မ)စီ်းတီ၊ ဟံသာဝတီလမ်း၊ ကမာရွ တမမ ြို့နယ ၊ ရနကိုနမမ ြို့။
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