แบบฟอร์ มการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ส่ วนที่ 1 สาหรับให้ ผ้เู อาประกันภัย/ผู้เรียกร้ องสิทธิกรอกข้ อมูล (กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนทุกข้อ)
1. ชื่อ/สกุลของผูเ้ อาประกันภัย.......................................................................... เพศ................ อายุ ..............ปี อาชีพ................................................
สถานที่ติดต่อปัจจุบนั ................................................................................................................................. ................................................................
โทรศัพท์ .......................................................................อีเมล์ ....................................................................................................................................
เรี ยกร้องสิ ทธิภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ ..........................................................................................................................................................
ชื่อโรงพยาบาล ...................................................... วันที่เข้ารักษา .................................... วันที่ออกจากโรงพยาบาล.......................................
2. กรณี เจ็บป่ วย กรุ ณาตอบคาถามต่อไปนี้ (กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนทุกข้อ)
( )ผูป้ ่ วยนอก ( ) ผูป้ ่ วยใน ( ) ICU ( ) อื่นๆ.............
2.1 อาการเจ็บป่ วย.....................................................................................................................................................................................................
2.2 อาการเจ็บป่ วยนี้เป็ นมานานเท่าใด ก่อนที่จะได้รับการรักษาในโรงพยาบาล......................................................................................................
2.3 ท่านเคยเข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่ วยนี้จากสถานพยาบาลอื่นๆ หรื อไม่ ( ) ไม่มี ( ) มี กรุ ณาระบุชื่อโรงพยาบาล....................................
3. กรณี อุบตั ิเหตุ กรุ ณาตอบคาถามต่อไปนี้ (กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนทุกข้อ)
( )เสี ยชีวิต ( ) สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา ( )ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ( ) ชดเชยรายได้จากการนอนโรงพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
( ) ค่ารักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุ
3.1 สถานที่เกิดเหตุ ..................................................................................................................................................................................................
3.2 วันที่เกิดเหตุ ............................................................................................. เวลาที่เกิดเหตุ ...............................................................................
3.3 เหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร (ระบุรายละเอียด) ..........................................................................................................................................................
3.4 ชื่อผูเ้ ห็นเหตุการณ์ ............................................. ที่อยู.่ .......................................................................... โทรศัพท์ .........................................
3.5 อวัยวะที่บาดเจ็บและลักษณะบาดแผล..............................................................................................................................................................
3.6 มีการแจ้งความหรื อไม่ ( ) ไม่มี ( ) มี ณ สถานีตารวจ ........................................................................ เมื่อวันที่ .......................................
4. กรณี ที่ได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลหรื อมีประกันสุ ขภาพกับบริ ษทั อื่นหรื อมีประกันร่ วมกับบริ ษทั อืน่ กรุ ณาระบุ
ชื่อสถาบันหรื อบริ ษทั ............................................................................................................................................................................................
เลขที่กรมธรรม์ ...................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดเป็ นความจริ ง และข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์ สถานพยาบาล บริ ษทั ประกันภัย องค์กร สถาบัน หรื อ
บุคคลใด ที่มีบนั ทึกเรื่ องราวการเจ็บป่ วยหรื อประวัติทางการแพทย์ของข้าพเจ้า เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งทั้งหมดแก่ บริ ษทั ประกันภัยคุม้ ภัย จากัด
(มหาชน) หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย อนึ่ง สาเนาภาพถ่ายของหนังสื อให้ความยินยอมฉบับนี้ให้ถือว่ามีผลใช้บงั คับได้และสมบูรณ์เท่าต้นฉบับ
ลงชื่อ ..................................................... ผูเ้ อาประกันภัย
ลงชื่อ .......................................................... ผูท้ าการแทน
(........................................................................................)
(........................................................................................)
วันที่ .............................../............................/.............................
วันที่ .............................../............................/.............................
ความสัมพันธ์ ...........................................................................
ติดต่อฝ่ ายสิ นไหมทดแทน เวลาทาการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.45 น.โทร 02-2578000 ต่อ 8060,8065,8058 แฟกซ์ 02-6556982
นอกเวลาทาการ หรื อวันเสาร์ -อาทิตย์ ติดต่อศูนย์รับแจ้ง ตลอด 24 ชัว่ โมง โทร 02-2578080 E-mail: personalclaim@tokiomarinesafety.co.th

ข้ าพเจ้ าประสงค์ขอเลือกวิธีการรับค่าสินไหมโดย
 โอนเงินเข้ าบัญชี ธนาคาร (หากมีค่าใช้ จ่ายใดๆ เกิดขึน
้ ให้ ถือเป็ นภาระรับผิดชอบของข้ าพเจ้ า
ประเภทบัญชี :  ออมทรัพย์ (เท่ านั้น)
ชื่อธนาคาร ................................................................................................. สาขา ..................................................................................................
ชื่อบัญชี ..................................................................................................... เลขที่บญั ชี ........................................................................................
** พร้ อมกันนี้ กรุณาถ่ ายสาเนาสมุดคู่ฝากธนาคาร และรับรองสาเนาถูกต้ องแนบมาด้ วยทุกครั้ง **
แนบเอกสารที่ใช้ ประกอบการพิจารณา ดังนี้
ใบรายงานแพทย์ผตู ้ รวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริ ษทั
ต้นฉบับใบเสร็ จรับเงิน กรณี เบิกค่ารักษาพยาบาล
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาสู ติบตั ร กรณี เด็กอายุต่ากว่า 7 ปี พร้อม รับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาสมุดคู่ฝากธนาคาร ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่ านั้น)
การเรียกร้ องค่าสินไหมกรณีเสียชีวิต











สาเนาใบมรณบัตรรับรองโดยนายทะเบียนท้องถิ่น
สาเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูอ้ าประกันภัย พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

หมายเหตุ 1. บริ ษทั จะพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเฉพาะกรณี ที่ผเู ้ อาประกัน/ผูร้ ับผลประโยชน์/ผูแ้ ทนแนบเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนแล้วเท่านั้น
2. การจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์

กรณีเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ กรุณาลงลายมือชื่ อให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์

ลงชื่อ ..................................................... ผูร้ ับประโยชน์ คนที่ 1
(........................................................................................)
วันที่ .............................../............................/.............................
ความสัมพันธ์ ...........................................................................

ลงชื่อ ..................................................... ผูร้ ับประโยชน์ คนที่ 2
(........................................................................................)
วันที่ .............................../............................/.............................
ความสัมพันธ์ ...........................................................................

ลงชื่อ ............................................................. ผูร้ ับประโยชน์ คนที่ 3
(...................................................................................)
วันที่ ............................./........................../.............................
ความสัมพันธ์ ..........................................................................
**กรุ ณานาส่ งเอกสารเรียกร้ องค่าสิ นไหมทดแทนผ่ านช่ องทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่ าง**

บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
อาคารเอสแอนด์เอ ชั้น 2-6 เลขที่ 302 ถนนสี ลม แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500

ติดต่อฝ่ ายสิ นไหมทดแทน เวลาทาการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.45 น.โทร 02-2578000 ต่อ 8060,8065,8058 แฟกซ์ 02-6556982
นอกเวลาทาการ หรื อวันเสาร์ -อาทิตย์ ติดต่อศูนย์รับแจ้ง ตลอด 24 ชัว่ โมง โทร 02-2578080 E-mail: personalclaim@tokiomarinesafety.co.th

โอนเง

