แบบฟอร์ มการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทน
ผลประโยชน์ การเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
ส่ วนที่ 1 กรอกโดยผู้เอาประกันภัย
1. ประเภทบัตร
หมายเลขบัตร
2. ชื่อและนามสกุลของผูเ้ อาประกันภัย_________________________________________________________
3. ที่อยู_่ _________________________________________________________________________________
โทรศัพท์มือถือ
E-mail : _______________________________________
4. วันเดือนปี เกิด
อาชีพ___________________________________
5. โปรดระบุกรมธรรม์อื่นๆ ที่ท่านมีอยู_่ _______________________________________________________
6. ระยะเวลาการเดิน เริ่ มการเดินทางวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
รวม
วัน
รายละเอียดของอุบัติเหตุ
7. สถานที่ที่เกิดอุบตั ิเหตุ___________________________________________________________________
8. วัน เดือน ปี ที่เกิดอุบตั ิเหตุ
เวลา______________________________
9. รายละเอียดของอุบตั ิเหตุรวมทั้งสาเหตุ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
10. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของพยาน___________________________________________________
11. ในกรณีอุบตั ิเหตางรถยนต์โปรดให้รายละเอียดของรถ: ยีห่ อ้ _____________________________________
หมายเลขทะเบียน_______________________________________________________________________
12. กรณีอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ ท่านได้แจ้งเรื่ องต่อเจ้าหน้าที่ตารวจหรื อไม่
แจ้ง
ไม่แจ้ง
13. อุบตั ิเหตุเกิดที่ทางานหรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
14. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายจ้าง__________________________________________________
____________________________________________________________________________________
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็ นจริ งทุกประการ
ลงชื่อผูเ้ อาประกันภัย

วันที่_________________________

ส่ วนที่ 2
การยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลทางการแพทย์ โดยผูบ้ าดเจ็บ (หรื อผูป้ กครอง ถ้าผูบ้ าดเจ็บเป็ นผูเ้ ยาว์)ในการ
เรี ย กร้ อ งค่ า สิ น ไหมทดแทนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายิน ยอมให้ บริ ษ ัท คุ้ม ภัย โตเกี ย วมารี น (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) ได้รับข้อมูลทางการแพทย์ของข้าพเจ้าจากแพทย์ ผูท้ าการตรวจรักษาในเรื่ องใดก็ตามที่มีผลต่อสุ ขภาพ
ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมว่า การถ่ายเอกสาร หรื อการโทรสารของเอกสารยินยอมฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับตาม
กฎหมายเช่นเดียวกันกับต้นฉบับ
ลงลายมือชื่อ

วันที่_______________________

ส่ วนที่ 3 ใบรับรองแพทย์
กรอกโดยแพทย์ผทู ้ าการตรวจรักษา
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นาย / นาง / นางสาว_______________________________________________________
ได้รับการตรวจ/รักษาพยาบาล________________________________________________________________
จากวันที่
ถึงวันที่______________________________________
1. โปรดระบุอาการบาดเจ็บ __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. ท่านคิดว่าอาการบาดเจ็บครั้งนี้เป็ นผลมาจากอุบตั ิเหตุเพียงอย่างเดียว หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
ถ้าไม่ใช่กรุ ณาให้รายละเอียด______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ลายมือชื่อแพทย์ผตู ้ รวจรักษา
ชื่อแพทย์ผตู ้ รวจรักษา
วันที่____________________________

ตาแหน่ง_____________________
หมายเลขโทรศัพท์_____________

แบบฟอร์ มการเรียกร้ องผลประโยชน์
การเลื่อนหรื อการบอกเลิกการเดินทาง
ส่ วนที่ 1 กรอกโดยผู้เอาประกันภัย
1. ประเภทบัตร
หมายเลขบัตร
2. ชื่อและนามสกุลของผูเ้ อาประกันภัย_________________________________________________________
3 อาชีพ___________________________________________________อายุ_________________________ปี
4 ที่อยู_่ _________________________________________________________________________________
5 โทรศัพท์ (มือถือ / ที่ทำงำน / ที่บ้ำน)_________________________________________________________
E-mail :__________________________________________________
6 ท่านเดินทางไปยังเมือง_______________________________ประเทศ______________________________
7. วัน / เดือน / ปี ที่ท่านจองการเดินทาง_______________________________________________________
8. วันที่ท่านแจ้งว่าจาเป็ นต้องเลื่อน หรื อบอกเลิกการเดินทาง____________________________
บุคคลที่ได้รับความคุม้ ครองจากกรมธรรม์น้ ี จานวน_________________________________________คน
9. ก. วันที่ท่านตัดสิ นใจ หรื อได้รับการแจ้งให้เลื่อน หรื อบอกเลิกการเดินทาง
วัน
เดือน
ปี _________________________
ข. วันที่ท่านแจ้งเลื่อน หรื อบอกเลิกการเดินทาง
วัน
เดือน
ปี _________________________
ท่านเลื่อน หรื อบอกเลิกการเดินทางโดย
โทรศัพท์
จดหมาย
ค. ถ้าวันที่ในข้อ ก) ต่างกับข้อ ข) โปรดให้เหตุผล______________________________________________
________________________________________________________________________________
10. โปรดอธิบายถึงสาเหตุโดยละเอียดของการเลื่อน หรื อบอกเลิกการเดินทาง ถ้าสาเหตุไม่ได้เกิดจากการ บาดเจ็บ
การเจ็บป่ วยโปรดแนบหลักฐานเพื่ออ้างอิงในการเรี ยกร้อง
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

11. โปรดกรอกรายชื่อผูบ้ อกเลื่อน หรื อบอกเลิกการเดินทาง ซึ่งคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์น้ ี พร้อมทั้งระบุ
ความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย รวมทั้งชื่อของบุคคลที่ทาให้เกิดการบอกเลิกการเดินทางครั้งนี้ ถ้าบุคคลนั้นเดินทางไปกับ
ท่านด้วย
ชื่อ
ความสัมพันธ์
อายุ
1. ________________________________________________ ____________________ _______
2 . ________________________________________________ ____________________ ______
3 . ________________________________________________ ____________________ ______
4 . ________________________________________________ ____________________ ______
5 . ________________________________________________ ____________________ ______
6 . ________________________________________________ ____________________ ______
12. ผูป้ ่ วยเป็ นหนึ่งในผูร้ ่ วมเดินทางหรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
13. ท่านมีประกันสุขภาพอื่น หรื อไม่?
มี
ไม่มี
หากมีบริ ษทั ประกันชื่อ__________________________________________________________________
กรมธรรม์เลขที่________________________________________________________________________
14. ท่านจ่ายเงินสาหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยบัตรเครดิต กรุ ณาให้รายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อบัตร___________________________________หมายเลขบัตร ________________________________
ชื่อผูถ้ ือบัตร___________________________________________________________________________
ชื่อผูอ้ อกบัตร(กรณีต่างจากชื่อบัตร)________________________________________________________
15. รายละเอียดของจานวนเงินที่เรี ยกร้อง
15.1. กรณีที่ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นผูจ้ ดั การเดินทางเอง
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน
วันที่ชาระเงิน_______________________
จานวนเงินที่ได้คืน
วันที่ได้รับเงิน______________________
ค่าที่พกั
วันที่ชาระเงิน_______________________
จานวนเงินที่ได้คืน_____________________________
ยอดเงินที่เรี ยกร้อง_____________________________
15.2. กรณีบริ ษทั ทัวร์เป็ นผูจ้ ดั การเดินทาง
จานวนเงินมัดจา
วันที่จ่าย___________________________
จานวนเงินที่เหลือ
วันที่จ่าย___________________________
รวม
วันที่จ่าย___________________________
หักด้วย
จานวนเงินที่ได้คืน_________________________________
ยอดเงินที่เรี ยกร้อง_________________________________

คาเตือน การประกันภัยยึดหลักสุ จริ ตระหว่างผูเ้ อาประกันภัย และผูร้ ับประกันภัย บริ ษทั ฯจะไม่พจิ ารณาชดเชยผลประโยชน์ใดๆ
สาหรับการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมโดยทุจริ ต หรื อฉ้อฉล และอาจยืน่ หนังสื อต่อเจ้าพนักงานเพื่อสอบสวนความผิดทางอาญา กรมธรรม์
ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับ และบริ ษทั ฯ จะดาเนินการทางกฎหมายต่อไป
คาแถลง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ขา้ พเจ้ากรอกในแบบฟอร์มการเรี ยกร้องนี้เป็ นจริ งทุกประการ ข้าพเจ้าไมได้ปิดบัง
ข้อมูลหรื อเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยกร้องครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอมอบสิ ทธิอนั ชอบธรรมขอข้าพเจ้าให้แก่ผรู ้ ับ
ประกันภัยในอันที่จะเรี ยกร้องต่อบุคคลหรื อองค์กรใดๆที่ทาให้ทรัพย์สินของข้าพเจ้าเสี ยหาย และกระทาทุก
วิถีทางในการรักษาสิ ทธิ์น้ นั

ลงลายมือชื่อ

วันที่

ใบรับรองแพทย์
กรอกโดยแพทย์ ผ้ รู ักษา
เรี ยน นายแพทย์ / แพทย์หญิง
- เพื่อหลีกเลี่ยงการล่าช้า และเอกสารที่ไม่จาเป็ น กรุ ณากรอกใบรับรองแพทย์น้ ีดว้ ยอักษรตัวบรรจง
- กรุ ณาตอบทุกคาถาม
- ค่าใช้จ่ายในการนี้อยูใ่ นความรับผิดชอบของผูเ้ อาประกันภัย
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

ชื่อของผูป้ ่ วย___________________________________________________________________
อายุ และ วัน / เดือน / ปี เกิด_______________________________________________________
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ อาประกัน (ถ้าทราบ)______________________________________________
วันที่ผปู ้ ่ วยมาพบท่านเป็ นครั้งแรกเกี่ยวกับโรคนี้________________________________________
วัน และเวลาที่ท่านให้การตรวจรักษา_________________________________________________
ก. โปรดระบุรายละเอียดการวินิจโรค หรื อสาเหตุของการบาดเจ็บ / เจ็บป่ วย ซึ่งทาให้ตอ้ งเลื่อน
หรื อบอกเลิกการ เดินทาง______________________________________________________
ข. รายละเอียดประวัติการรักษาซึ่งเกี่ยวข้องกับอาการข้างต้นนี้____________________________
__________________________________________________________________________
ค. ผูป้ ่ วยเคยได้รับการรักษาหรื อให้ยา หรื อไม่?________________________________________
ถ้าใช่กรุ ณากรอกรายละเอียด____________________________________________________
__________________________________________________________________________
ง. ผูป้ ่ วยเคยมีชื่ออยูใ่ นรายชื่อผูร้ อรับการรักษาเกี่ยวกับโรคที่เป็ นสาเหตุของการเลื่อน หรื อบอกเลิก
การเดินทางหรื อไม่ ________________________________________________________
ถ้าการเลื่อน หรื อบอกเลิกการเดินทางมีสาเหตุเกี่ยวเนื่ องกับการตั้งครรภ์ โปรดอธิบายอาการ
______________________________________________________________________________
ท่านทราบกาหนดการเดินทางหรื อไม่ เมื่อให้การตรวจครั้งแรก____________________________
ท่านคิดว่าผูเ้ อาประกันภัยสามารถเดินทางตามวันที่ที่กาหนดไว้ได้หรื อไม่____________________
______________________________________________________________________________
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้แนะนาให้ผเู ้ อาประกันภัยเลื่อน
ชื่อและที่อยูข่ องสถานที่ประกอบการ
หรื อบอกเลิกการเดินทาง เนื่องจากสาเหตุดงั กล่าวมาแล้ว
เท่านั้น
ลายมือชื่อ_______________________________
(ประทับตรา)
ตาแหน่ง________________________________
วันที่___________________________________

แบบฟอร์ มการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทน
ผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายในการลดจานวนวันเดินทาง รวมถึงการจีเ้ ครื่ องบิน
ส่ วนที่ 1 กรอกโดยผู้เอาประกันภัย
1. ประเภทบัตร
หมายเลขบัตร
2. ชื่อและนามสกุลของผูเ้ อาประกันภัย_________________________________________________________
3 อาชีพ___________________________________________________อายุ_________________________ปี
4 ที่อยู_่ _________________________________________________________________________________
5 โทรศัพท์ (มือถือ / ที่ทำงำน / ที่บ้ำน)______________________E-mail :____________________________
6 ท่านเดินทางไปยังเมือง_______________________________ประเทศ______________________________
7. วัน / เดือน / ปี ที่ท่านจองการเดินทาง_______________________________________________________
8. วันที่ท่านแจ้งว่าจาเป็ นต้องลดจานวนวันเดินทาง____________________________
บุคคลที่ได้รับความคุม้ ครองจากกรมธรรม์น้ ี จานวน_________________________________________คน
9. ก. วันที่ท่านตัดสิ นใจ หรื อได้รับการแจ้งให้ลดจานวนวันเดินทาง
วัน
เดือน
ปี _________________________
ข. วันที่ท่านแจ้งลดจานวนวันเดินทาง
วัน
เดือน
ปี _________________________
ท่านแจ้งลดจานวนวันเดินทางโดย
โทรศัพท์
จดหมาย
ค. ถ้าวันที่ในข้อ ก) ต่างกับข้อ ข) โปรดให้เหตุผล______________________________________________
________________________________________________________________________________
10. โปรดอธิบายถึงสาเหตุโดยละเอียดของการลดจานวนวันเดินทาง ถ้าสาเหตุไม่ได้เกิดจากการ บาดเจ็บ การ
เจ็บป่ วยโปรดแนบหลักฐานเพื่ออ้างอิงในการเรี ยกร้อง
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

11. โปรดกรอกรายชื่อผูล้ ดจานวนวันเดินทาง ซึ่งคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์น้ ี พร้อมทั้งระบุความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย
รวมทั้งชื่อของบุคคลที่ทาให้เกิดการบอกเลิกการเดินทางครั้งนี้ ถ้าบุคคลนั้นเดินทางไปกับท่านด้วย
ชื่อ
ความสัมพันธ์
อายุ
1. ________________________________________________ ____________________ _______
2 . ________________________________________________ ____________________ ______
3 . ________________________________________________ ____________________ ______
4 . ________________________________________________ ____________________ ______
5 . ________________________________________________ ____________________ ______
6 . ________________________________________________ ____________________ ______
12. ผูป้ ่ วยเป็ นหนึ่งในผูร้ ่ วมเดินทางหรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
13. ท่านมีประกันสุขภาพอื่น หรื อไม่?
มี
ไม่มี
หากมีบริ ษทั ประกันชื่อ__________________________________________________________________
กรมธรรม์เลขที่________________________________________________________________________
14. ท่านจ่ายเงินสาหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยบัตรเครดิต กรุ ณาให้รายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อบัตร___________________________________หมายเลขบัตร ________________________________
ชื่อผูถ้ ือบัตร___________________________________________________________________________
ชื่อผูอ้ อกบัตร(กรณีต่างจากชื่อบัตร)________________________________________________________
15. รายละเอียดของจานวนเงินที่เรี ยกร้อง
15.1. กรณีที่ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นผูจ้ ดั การเดินทางเอง
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน
วันที่ชาระเงิน_______________________
จานวนเงินที่ได้คืน
วันที่ได้รับเงิน______________________
ค่าที่พกั
วันที่ชาระเงิน_______________________
จานวนเงินที่ได้คืน_____________________________
ยอดเงินที่เรี ยกร้อง_____________________________
15.2. กรณีบริ ษทั ทัวร์เป็ นผูจ้ ดั การเดินทาง
จานวนเงินมัดจา
วันที่จ่าย___________________________
จานวนเงินที่เหลือ
วันที่จ่าย___________________________
รวม
วันที่จ่าย___________________________
หักด้วย
จานวนเงินที่ได้คืน_________________________________
ยอดเงินที่เรี ยกร้อง_________________________________

16. หากท่านเป็ นสมาชิกประกันภัยสุ ขภาพ / ประกันภัยบริ ษทั อื่น กรุ ณาให้รายละเอียดดังนี้
ชื่อบริ ษทั / ที่อยู่
หมายเลขสมาชิก / หมายเลขกรมธรรม์

คาเตือน

คาแถลง

ลายมือชื่อ

การประกันภัยยึดหลักสุจริ ตระหว่างผูเ้ อาประกันภัย และผูร้ ับประกันภัย บริ ษทั ฯจะไม่พิจารณาชดเชยผลประโยชน์ใดๆสาหรับการ
เรี ยกร้องค่าสินไหมโดยทุจริ ต หรื อฉ้อฉล และอาจยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานเพื่อสอบสวนความผิดทางอาญา กรมธรรม์ประกันภัย
จะสิ้ นผลบังคับ และบริ ษทั ฯ จะดาเนินการทางกฎหมายต่อไป
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ขา้ พเจ้ากรอกในแบบฟอร์มการเรี ยกร้องนี้เป็ นจริ งทุกประการ ข้าพเจ้าไมได้ปิดบังข้อมูลหรื อเอกสาร
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยกร้องครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอมอบสิทธิอนั ชอบธรรมขอข้าพเจ้าให้แก่ผรู ้ ับประกันภัยในอันที่จะเรี ยกร้อง
ต่อบุคคลหรื อองค์กรใดๆที่ทาให้ทรัพย์สินของข้าพเจ้าเสียหาย และกระทาทุกวิถีทางในการรักษาสิ ทธิ์น้ นั

วันที่

แบบฟอร์ มการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทน
ผลประโยชน์ ความล่าช้ าในการเดินทาง
โปรดเขียนตัวบรรจง
1. ประเภทบัตร_________________________________หมายเลขบัตร
2. ชื่อ และนามสกุล ของผูเ้ รี ยกร้อง____________________________________________________________
3. ที่อยูข่ องผูเ้ รี ยกร้อง______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
4. โทรศัพท์ (มือถือ / ที่ทำงำน / ที่บ้ำน)____________________E-mail :______________________________
5. อาชีพ_________________________________________________________อายุ___________________ ปี
6. ท่านเดินทางไปยังเมือง_________________________________ประเทศ____________________________
7. วัน / เดือน / ปี ที่ออกกรมธรรม์_____________________________________________________________
หมายเลขกรมธรรม์______________________________________________________________________
8. ท่านออกเดินทางวันที่ _________________________________กลับวันที่ ___________________________
รวม___________________________________วัน
9. จานวนบุคคลที่ได้รับความคุม้ ครองจากกรมธรรม์น้ ี__________________________________________คน
10. บริ ษทั ทัวร์ที่ท่านจองการเดินทาง__________________________________________________________
11. วัน / เดือน / ปี ที่ท่านจองการเดินทาง_______________________________________________________
12. วันแรกที่ท่านทราบถึงเหตุแห่งการล่าช้าของเที่ยวบิน___________________________________________
13. วัน เวลา และสถานที่ที่ท่านกาหนดออกเดินทาง_______________________________________________
14. หมายเลขเที่ยวบินตามกาหนดการเดินทาง
________________________________________________________________________________________
(โปรดอย่าลืม! แนบใบจองตั๋วเครื่องบิน และเอกสารยืนยันจากสายบิน)
15. วัน เวลา และสถานที่ ที่ท่านออกเดินทางจริ ง_________________________________________________
16. หมายเลขเที่ยวบินที่ท่านออกเดินทางจริ ง____________________________________________________
17. รวมจานวนชัว่ โมง / นาทีที่ล่าช้า___________________________________________________________
18. สาเหตุของการล่าช้าของเที่ยวบิน __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

19. กรุ ณากรอกรายชื่อผูเ้ รี ยกร้อง และจานวนเงินที่เรี ยกร้อง
ชื่อ______________________________________จานวนเงิน_______________________________________
ชื่อ______________________________________จานวนเงิน_______________________________________
ชื่อ______________________________________จานวนเงิน_______________________________________
ชื่อ______________________________________จานวนเงิน_______________________________________
ชื่อ______________________________________จานวนเงิน_______________________________________
ชื่อ______________________________________จานวนเงิน_______________________________________
คาอธิบายเพิ่มเติม

คาเตือน

คาแถลง

ลงลายมือชื่อ

การประกันภัยยึดหลักสุ จริ ตระหว่างผูเ้ อาประกันภัย และผูร้ ับประกันภัย บริ ษทั ฯจะไม่พจิ ารณาชดเชย
ผลประโยชน์ใดๆสาหรับการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมโดยทุจริ ต หรื อฉ้อฉล และอาจยื่นหนังสื อต่อเจ้าพนักงานเพื่อ
สอบสวนความผิดทางอาญา กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับ และบริ ษทั ฯ จะดาเนินการทางกฎหมายต่อไป
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ขา้ พเจ้ากรอกในแบบฟอร์มการเรี ยกร้องนี้เป็ นจริ งทุกประการ ข้าพเจ้าไมได้ปิดบัง
ข้อมูลหรื อเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยกร้องครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอมอบสิ ทธิอนั ชอบธรรมขอข้าพเจ้าให้แก่ผรู ้ ับ
ประกันภัยในอันที่จะเรี ยกร้องต่อบุคคลหรื อองค์กรใดๆที่ทาให้ทรัพย์สินของข้าพเจ้าเสี ยหาย และกระทาทุก
วิถีทางในการรักษาสิ ทธิ์น้ นั

วันที่

แบบฟอร์ มการเรียกค่าสินไหมทดแทน
ผลประโยชน์ การล่าช้ าของกระเป๋าเดินทาง
โปรดเขียนตัวบรรจง
1. ประเภทบัตร_________________________________หมายเลขบัตร
2. ชื่อ และนามสกุล ของผูเ้ รี ยกร้อง____________________________________________________________
3. ที่อยูข่ องผูเ้ รี ยกร้อง______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. โทรศัพท์ (บ้าน)___________________________________มือถือ_________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________________
5. อาชีพ___________________________________________________อายุ_________________________ปี
6. ท่านเดินทางไปยังเมือง_______________________________ประเทศ______________________________
7. วัตถุประสงค์ในการเดินทาง_______________________________________________________________
8. วัน / เดือน / ปี ที่ออกกรมธรรม์_____________________________________________________________
หมายเลขกรมธรรม์______________________________________________________________________
9. ท่านออกเดินทางวันที่ _______________________กลับวันที่ _____________________รวม__________วัน
10. จานวนบุคคลที่ได้รับความคุม้ ครองจากกรมธรรม์น้ ี_________________________________________คน
11. บริ ษทั ทัวร์ที่ท่านจองการเดินทาง__________________________________________________________
12. วัน / เดือน / ปี ที่ท่านจองการเดินทาง_______________________________________________________
13. วันแรกที่ท่านทราบถึงเหตุแห่งการล่าช้า_____________________________________________________
14. วัน เวลา และสถานที่ที่ท่านกาหนดจะรับกระเป๋ าเดินทาง_______________________________________
________________________________________________________________________________________
15. วัน เวลา และสถานที่ที่กระเป๋ าเดินทางมาถึงจริ ง_______________________________________________
________________________________________________________________________________________
16. รวมจานวนชัว่ โมง / นาที ที่กระเป๋ าล่าช้า_____________________________________________________

สาหรับค่าใช้ จ่ายในการซื้อเครื่ องใช้ จาเป็ นระหว่างรอกระเป๋าเดินทาง
รายการเครื่ องใช้จาเป็ น

วัน/เวลาที่ซ้ือ

จานวนเงิน/สกุลเงิน

จานวนเงินที่เรี ยกร้อง

***กรุ ณาแนบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
คาอธิบายเพิ่มเติม

คาเตือน

คาแถลง

ลงลายมือชื่อ

การประกันภัยยึดหลักสุ จริ ตระหว่างผูเ้ อาประกันภัย และผูร้ ับประกันภัย บริ ษทั ฯจะไม่พจิ ารณาชดเชย
ผลประโยชน์ใดๆสาหรับการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมโดยทุจริ ต หรื อฉ้อฉล และอาจยื่นหนังสื อต่อเจ้าพนักงานเพื่อ
สอบสวนความผิดทางอาญา กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับ และบริ ษทั ฯ จะดาเนินการทางกฎหมายต่อไป
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ขา้ พเจ้ากรอกในแบบฟอร์มการเรี ยกร้องนี้เป็ นจริ งทุกประการ ข้าพเจ้าไมได้ปิดบัง
ข้อมูลหรื อเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยกร้องครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอมอบสิ ทธิอนั ชอบธรรมขอข้าพเจ้าให้แก่ผรู ้ ับ
ประกันภัยในอันที่จะเรี ยกร้องต่อบุคคลหรื อองค์กรใดๆที่ทาให้ทรัพย์สินของข้าพเจ้าเสี ยหาย และกระทาทุก
วิถีทางในการรักษาสิ ทธิ์น้ นั

วันที่

แบบฟอร์ มการเรียกร้ องสินไหมทดแทน
ผลประโยชน์ ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่ อกระเป๋าเดินทาง หรื อทรัพย์สินส่ วนตัว
โปรดเขียนตัวบรรจง
1. ประเภทบัตร
หมายเลขบัตร
2. ชื่อ และนามสกุล ของผูเ้ รี ยกร้อง____________________________________________________________
3. ที่อยูข่ องผูเ้ รี ยกร้อง______________________________________________________________________
4. โทรศัพท์ (บ้าน)___________________________________มือถือ_________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________________
5. อาชีพ___________________________________________________อายุ_________________________ปี
6. ท่านเดินทางไปยังเมือง_______________________________ประเทศ______________________________
7. วัน / เดือน / ปี ที่ออกกรมธรรม์_____________________________________________________________
8. หมายเลขกรมธรรม์______________________________________________________________________
9. จานวนบุคคลที่ได้รับความคุม้ ครองจากกรมธรรม์น้ ี__________________________________________คน
10. วัน / เดือน / ปี ที่จองการเดินทาง___________________________________________________________
11. การสู ญเสี ย เสี ยหาย ถูกขโมย เกิดขึ้นอย่างไร (โปรดอธิบายโดยละเอียด)
วัน
เวลา
สถานที่_____________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
12. ท่านได้แจ้งความกับสถานีตารวจ_____________________________________(โปรดแนบใบแจ้งความ)
ถ้าไม่ได้แจ้งความ กรุ ณาบอกเหตุผล____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

13. ท่านได้รับการชดใช้จากเจ้าของที่พกั หรื อโรงแรม สายการบิน หรื อจากแห่งอื่นๆ หรื อไม่ ?
ได้รับ
ไม่ได้รับ
จาก________________________________________________________
จานวนเงิน__________________________________________________
13. ท่านถือกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางฉบับอื่น หรื อไม่? ______________________________________
ถ้ามีโปรดให้รายละเอียด

รายละเอียดของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์ สินส่ วนตัว
ชื่อผูผ้ ลิต,แบบ

เจ้าของทรัพย์สิน

วันที่ซ้ือ

ซื้อจากร้าน

ราคาซื้อ

จ่ายโดย
เงินสด/
เช็ค/บัตร
เครดิต

จานวนเงิน
ที่เรี ยกร้อง

การสู ญเสี ย / เสี ยหาย เกิดขึน้ ได้ อย่ างไร กรุณาให้ รายละเอียด

คาเตือน

คาแถลง

ลงลายมือชื่อ

การประกันภัยยึดหลักสุ จริ ตระหว่างผูเ้ อาประกันภัย และผูร้ ับประกันภัย บริ ษทั ฯจะไม่พจิ ารณาชดเชย
ผลประโยชน์ใดๆสาหรับการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมโดยทุจริ ต หรื อฉ้อฉล และอาจยื่นหนังสื อต่อเจ้าพนักงานเพื่อ
สอบสวนความผิดทางอาญา กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับ และบริ ษทั ฯ จะดาเนินการทางกฎหมายต่อไป
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ขา้ พเจ้ากรอกในแบบฟอร์มการเรี ยกร้องนี้เป็ นจริ งทุกประการ ข้าพเจ้าไมได้ปิดบัง
ข้อมูลหรื อเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยกร้องครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอมอบสิ ทธิอนั ชอบธรรมขอข้าพเจ้าให้แก่ผรู ้ ับ
ประกันภัยในอันที่จะเรี ยกร้องต่อบุคคลหรื อองค์กรใดๆที่ทาให้ทรัพย์สินของข้าพเจ้าเสี ยหาย และกระทาทุก
วิถีทางในการรักษาสิ ทธิ์น้ นั

วันที่

