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PRE-AUTHORISATION FORM FOR LOG (LOG အာမခံစာရွက်တတာင််းဆ ိုရန်အတကွဖ်ြည ်စွကရ်မည ်တြာငစ်ာရွက်) 

Please furnish the following information / documents to Ulink Assist: 
   အအာက အ ာ ပပပါ အချက အလက မျာ်း နငှ  စာရွက စာတမ ်းမျာ်း အာ်းလံို်းက ို အကျ်းဇ ်းပပ ရ   ယ လင  အဆစ သ ို  တင ပပအပ်းပါ။ 

 

i. Kindly complete ALL sections of the form and attach the relevant medical documents where required 
လ ိုအပ အသာအချက အလက မျာ်း အာ်းလံို်းက ို ပပည  စံိုစွာပ ည  စွက အပ်းပါ။ လ ိုအပ ပါက အကျံ ်းဝင အသာ အဆ်းစာရွက မှတ တမ ်းမျာ်းက ိုပါပ ်းတွွဲ 

တင ပပအပ်းပါ။ 

ii. A new form should be submitted for each separate visit, illness, or injury 
မတ ညီအသာ အဆ်းခန ်းပပရက  (သ ို  ) အဆ်းရံိုတက အရာက ရက  (သ ို  ) အရာဂါကိုသမှု (သ ို  ) ဒဏ ရာရရှ မှုမျာ်း အတကွ  သ်ီးပခာ်းအ ာင စာရွက မျာ်း 

ပ ည  စွက ရ   ခွွဲပခာ်း တင ပပအပ်းရပါမည ။ 

iii. Incomplete forms and attachments may result in rejection or delay of LOG 
အချက အလက မျာ်းနငှ   စာရွက စာတမ ်းမျာ်း မပပည  စံိုပါက အတာင ်းဆ ိုမှု မအအာင ပမင ပခင ်း (သ ို  ) LOG ရရှ ရန  အချ န အနာှင  အန်ှးကကန   ကကာပခင ်း 

မျာ်း ပ စ န ိုင ပါသည ။ 

 

Section A: Patient information (လနူာ ၏ အချကအ်လကမ်ျာ်း) 

 

Name of patient (လ နာအမည )  

Policy number (အာမခံ အပေါ်လစီ နပံါတ )  

NRIC ( န ိုင ငသံာ်း/ န ိုင ငပံခာ်းသာ်း စ စစ အရ်းကဒ  အမှတ )  

DOB (အမွ်းသကက ရာဇ )  

Admission date (အဆ်းရံို တက အရာက  ကိုသမှု 

ခံယ သည   ရက စွွဲ) 

 

Hospital name (အဆ်းရံို အမည )  

Doctor name (ဆရာဝန  အမည )  

Room type / ward type (လ နာခန ်း / အအဆာင  

အမျ  ်းအစာ်း) 

 

 

Section B: Contact details (ဆကသ်ယွရ်န်အတသ်းစ တ ်အချက်အလကမ်ျာ်း) 

 
Email address (အ်ီးအမ်းလ ပ စာ)  

Contact number (ဆက သွယ ရန   ိုန ်းနပံါတ )  

 

Section C: Medical details (တဆ်းကိုသမှုဆ ိုငရ်ာအတသ်းစ တအ်ချကအ်လက)် 

 
a) Type of visit (choose one) အဆ်းကိုသခံယ မှုအမျ  ်းအစာ်း (၁ခိုအရွ်းချယ ပါ)                                                                           

☐ Inpatient due to accident မအတာ တဆမှုအကကာင  အတွင ်းလ နာ အပ စ တက အရာက ပခင : 

☐ Inpatient due to medical reasons (non-accident) အရာဂါအကကာင   အတွင ်းလ နာ အပ စ တက အရာက ပခင : (မအတာ တဆမှု 

မဟိုတ အသာ) 

☐ Inpatient due to miscarriage က ိုယ ဝန ပျက ကျပခင ်းအကကာင   အတွင ်းလ နာ အပ စ တက အရာက ပခင : 

☐ Outpatient ပပင ပလ နာအပ စ  အဆ်းကိုသမှု ခံယ ပခင : 
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b) Diagnosis / medical condition အရာဂါအမည  / ကျန ်းမာအရ်းအအပခအအန

c) Patient will undergo / has undergone surgery လ နာသည ခွွဲစ တ ကိုသမှုခံယ ရမည /ခွွဲစ တ ကိုသမှု ခံယ မပီ်းစီ်းမပီ်းပ စ သည ။

☐ Yes ☐ No

If yes, kindly attach the relevant medical reports and investigation results. 
ခွွဲစ တ ကိုသမှုရှ ပါကသက ဆ ိုင ရာအဆ်းမှတ တမ ်းမျာ်းနငှ  အရာဂါစစ အဆ်းမှုရလဒ မျာ်းက ို အကျ်းဇ ်းပပ ၍ ပ ်းတွွဲတင ပပပါ။ 

d) Has the patient undergone medical treatment for the same or related condition(s) in the past?
လ နာသည ယခင ကအလာ်းတ  (သ ို  ) ဆက စပ အရာဂါအအပခအအနမျာ်းအတွက  အဆ်းကိုသမှုခံယ ခွဲ   ်းပါသလာ်း။

☐ Yes ☐ No

If yes, kindly attach the relevant medical reports and investigation results for past medical treatments. 
အဆ်းကိုသမှုရှ ခွဲ လျှင ယခင အဆ်းကိုသမှုမျာ်းအတွက သက ဆ ိုင ရာအဆ်းမှတ တမ ်းမျာ်းနငှ  စစ အဆ်းမှုရလဒ မျာ်းက ို အကျ်းဇ ်းပပ ၍ 

ပ ်းတွွဲတင ပပပါ။ 

e) Length of hospitalisation: အဆ်းရံိုတက အရာက မှုကကာပမင  ချ န 

Admission / appointment date: Expected discharge date: 
အဆ်းရံို တက အရာက  သည   ရက စွွဲ:  အဆ်းရံိုဆင ်းသည  ရက စွွဲ: 

Day surgery? ☐ Yes   ☐ No If yes, type of surgery: 
 အန   ပခင ်း ခွွဲစ တ ကိုသမှု ဟိုတ မဟိုတ ?  ဟိုတ လျှင  ခွွဲစ တ မှုအမျ  ်းအစာ်း: 

f) Estimated hospitalisation cost MMK 
   ခန   မှန ်းအဆ်းရံိုတက ကိုသမှုကိုန ကျစရ တ  

Kindly attach cost estimation form from the hospital. 
အကျ်းဇ ်းပပ ၍ အဆ်းရံိုမှ အပ်းအသာ ခန   မှန ်းအဆ်းရံိုတက ကိုသမှုကိုန ကျစရ တ  အ ာင စာရွက က ို ပ ်းတွွဲတင ပပပါ။ 

g) Additional attachments, if any (e.g. referral letter, police report for accident, biopsy report etc.)
အပခာ်းအသာစာရွက စာတန ်းမျာ်း (ဥပမာ်း ဆရာဝန /အဆ်းရံို လ ွဲအပပာင ်းစာ၊ မအတာ တဆပ စ မှုအတွက ရွဲအစီရင ခံစာ၊ biopsyအအပ  

အစီရင ခံစာ) ပ ်းတွွဲတင ပပရန ရှ ပါက အအာက ပါကွက လပ တွင ပ ည  စွက ရ  တပါတည ်း တင ပပပါရန ။
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Section D: Declaration, consent and authorisation တ ကဖငာချက် နငှ  ်သတ ာတခွူင ဖ် ြုချက် 

 
By completing the form, I hereby declare that: 

  ဤ ပံိုစံအ ာင စာရွက က ိုပ ည  စွက ပခင ်းအာ်းပ င  ၊ အအာက အ ာ ပပပါအအကကာင ်းအရာ အချက အလက မျာ်းက ို သအ ာတ အကကပငာပါသည ။ 

a. I am the patient, or the patient’s parent or guardian if the patient is under 18 years of age. 
ကျွန ိုပ သည လ နာက ိုယ တ ိုင ၊ သ ို  မဟိုတ လ နာသည အသက  ၁၈ နစှ အအာက ပ စ ပါကလ နာ၏မ  သ ို  မဟိုတ အိုပ ထ န ်းသ  ပ စ သည ။ 

 

b. All information on this preauthorisation form is true and correct based on the best of my knowledge. 
ဤ LOG ကက  တင ခငွ  ပပ ချက ရယ သည  အ ာင ပံိုစံအပေါ် ရှ သတင ်းအချက အလက အာ်းလံို်းသည  မှန ကန မှုရှ ပါသည ။ 

 

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. 
 

       ကျွန ိုပ အာ်း ကိုသအနအသာဆရာဝန ၊ အဆ်းခန ်း၊ အဆ်းရံိုသ ို  မဟိုတ အပခာ်းအဆ်း က ဆ ိုင ရာပံ ပ ို်းသ မျာ်းသည  ယ လင  အဆစ  

ကိုမပဏ ီ လီမ တက  (၎င ်း၏ တွွဲ က  ကိုမပဏမီျာ်း, မ တ  က မျာ်းနငှ   လက အထာက ကိုမပဏမီျာ်း အပါအဝင ) မှ လ ိုအပ အသာ 

ကျွန ိုပ ၏ က ိုယ အရ်း က ိုယ တာ နငှ  ကျန ်းမာအရ်း အအပခအအနအချက အလက မျာ်း ပါဝင အသာ သက ဆ ိုင ရာ အဆ်းမှတ တမ ်း 

အစီရင ခံစာမျာ်း နငှ   အငအွတာင ်းခလံ ာသတင ်းအချက အလက မျာ်း (အဆ်းကိုသမှု သမ ိုင ်း၊စ တ ပ ိုင ်းဆ ိုင ရာအဆ်းမှတ တမ ်းမျာ်း 

၊မ ်းယစ အဆ်းနငှ  အရက အသစာအလွွဲသံို်းစာ်းမှုမှတ တမ ်းမျာ်း၊ အအအ ိုင ဒအီက စ နငှ   အပခာ်း လ င မှတဆင  က ်းစက အသာ 

        အရာဂါ နငှ  ပတ သက အသာ သတင ်းအချက အလက မျာ်း အပါအဝင ) က ို ယ လင  အဆစ  မှ လ ိုအပ သည  အတ ိုင ်း ရယ ခွင  အပ်းရန  

         ခွင  ပပ 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. 
 

ကျွန ိုပ သည  ယ လင  အဆစ  ကိုမပဏ ီနငှ   ၎င ်း၏ လက အထာက ကိုမပဏမီျာ်း၊ မ တ  က မျာ်းနငှ  တွွဲ က ကိုမပဏမီျာ်း အာ်း ကျွန ိုပ  

က ိုယ တ ိုင မှပ စ အစ၊ ကျွန ိုပ အာ်း ကိုသအနအသာဆရာဝန ၊ အဆ်းခန ်း၊ အဆ်းရံိုသ ို  မဟိုတ  အပခာ်းအဆ်း က ဆ ိုင ရာ ပံ ပ ို်းသ မျာ်းမှ 

ပ စ အစ ရရှ ထာ်းအသာ ကျွန ိုပ ၏ က ိုယ အရ်း က ိုယ တာ နငှ  ကျန ်းမာအရ်း အအပခအအနအချက အလက မျာ်း ပါဝင အသာ 

သက ဆ ိုင ရာ အဆ်းမှတ တမ ်း အစီရင ခံစာမျာ်း နငှ   အငအွတာင ်းခံလ ာသတင ်းအချက အလက မျာ်း အာ်း ကျွန ိုပ ၏ကျန ်းမာအရ်း 

အာမခံ အစာင  အရှာက မှု ခံစာ်းခွင   အပပင ကျွန ိုပ နငှ  သက ဆ ိုင အသာကျွန ိုပ ၏အာမခံ ရပ ိုင ခွင  မျာ်း၊ အကျ  ်းခံစာ်းခွင  မျာ်းနငှ   / 

သ ို  မဟိုတ  အာမခံအငအွကက်း ပပန လည အပ်းဆပ ရန ည  နှု င ်းပခင ်း၊ ကျန ်းမာအရ်းသ ို  မဟိုတ အဆ်း က ဆ ိုင ရာအာမခံလ မ ်းပခံ မှု 

မျာ်းက ိုအကွဲပ တ ရန နငှ   အထာက ပံ ရန  ရည ရွယ ချက အတွက  သတင ်း အချက အလက မျာ်းလက ခံရရှ ရန နငှ  မျှအဝရန  

ခွင  ပပ 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 pre- 
authorisation form, actual diagnosis, eligible policy benefit, exclusion clause, terms and conditions stated 
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in the policy document. 
 

ဤအ ာင စာရွက တွင တင ပပထာ်းအသာသတင ်းအချက အလက မျာ်းက ိုကျွန ိုပ ၏အာမခံအတာင ်းခံမှု အသ အမှုတ ပပ မပီ်း အသာ 

အဆ်းကိုသမှုနငှ  စပ လျဉ်းအသာ ကျန ်းမာအရ်း အာမခံ အတာင ်းခံမှု ကက  တင ခွင  ပပ ချက ရယ ပခင : အတကွ  ယ လင  အဆစ မှ  

အဆ်းခန ်းမျာ်း၊ အဆ်းရံိုမျာ်း နငှ   တ ိုက ရ ိုက  ချ တ ဆက စီမံခန   ခွွဲရန  အတွက အသံို်းပပ လ မ  မည ပ စ အကကာင ်းကျွန ိုပ  အသ အမှတ  

ပပ ပါသည ။ အာမခံ လ မ ်းပခံ မှုမရှ အသာ/အာမခံမရရှ န ိုင အသာ အဆ်းဝါ်းကိုသမှုကိုန ကျစရ တ မျာ်းရှ ခွဲ လျှင  ပ ိုလျှံအသာ ပမာဏ 

က ို  အတာင ်းခံသည   အန  မှစ၍ ၇ ရက အတွင : အပ်းရန ကျွန ိုပ သအ ာတ ပါသည ။ အမှန တကယ အာမခံရရှ န ိုင အသာ 

ပမာဏသည  ကက  တင  ခွင  ပပ ချက ပံိုစံအ ာင စာရွက တွင  ပ ည  စွက ထာ်းအသာ သတင ်းအချက အလက မျာ်း၊ အရာဂါရှာအ  ွ မှု 

ရလဒ မျာ်း၊ အကျ  ်းခံစာ်းခွင  မ ဝါဒ နငှ   က ိုက ညီမှုရှ မရှ ၊ အာမခံအတာင ်းခံရ  မရအသာ ချွင ်းချက မျာ်း ၊ အာမခ ံ စာချ ပ အပေါ်တွင  

အ ာ ပပထာ်းအသာ စည ်းမျဉ်းစည ်းကမ ်း မျာ်းနငှ  သက ဆ ိုင အသာအချက အလက မျာ်းအအပေါ် အအပခခံ၍ သာ အတည ပပ န ိုင  

အကကာင ်း သ ရှ  နာ်းလည ပါသည ။ 

 
Signature 
လက မှတ  

 Date of consent 
ရက စွွဲ 

 

Print name 
အမည  

 Relationship to patient 
လ နာနငှ  ပက သက မှု 

(if applicable) * 
(အကျံ ်းဝင လျှင )* 

 

 

 

* If this authorisation is being signed by a personal representative on behalf of the patient 
* အကယ ၍ ဤခွင  ပပ ချက က ိုလ နာက ိုယ စာ်း က ိုယ စာ်းပပ သ ကလက မှတ ထ ို်းထာ်းပါက 
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