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แบบเรียกร้ องค่ าสิ นไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Claim Form)
คําแนะนํา : โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียดครบถ้วนพร้อมลงลายมือชือ และส่งเอกสารต่าง ๆ เพือประกอบการพิจารณาต่อไป

ผู้เอาประกันภัยชื5 อ :................................................................ กรมธรรม์ เลขที5 :............................................................
ผู้เรียกร้ อง ชื5 อ-นามสกุล : .……………………..……………….……………………… อายุ: ……….……ปี สัญชาติ:…………….
ความสัมพันธ์ กบั ผู้เอาประกันภัย : ผูเ้ อาประกันภัย

ทายาทตามกฎหมาย

ผูร้ ับผลประโยชน์ อืนๆ(ระบุ).............................

อาชีพ :......................... เลขประจําตัวประชาชน:........................................................... (กรณีคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดินทางหรื อเลขประจําตัว)
ทีอ5 ยู่ปัจจุบัน : เลขที.....................................................หมู่.......................ถนน................................... ตําบล/แขวง...................................
อําเภอ/เขต.................................. จังหวัด................................ รหัสไปรษณี ย.์ ........................ โทรศัพท์ทีติดต่อได้...................................
โทรศัพท์มือถือ................................................ E-mail :………..………………………………………….…………………………...
รายละเอียดการเรียกร้ อง
เรียกร้ องกรณี :

เสี ยชีวติ

สูญเสี ยอวัยวะ/ทุพพลภาพถาวร

ค่ารักษาพยาบาล

ค่าชดเชยรายได้

อืนๆ…………......…..

วันทีเ5 กิดเหตุ:................................. เวลา…………น. ชือสถานพยาบาลทีเข้ารักษาฯ :…………………………………………..………
สถานะการเข้ ารักษา :

ผูป้ ่ วยใน

ผูป้ ่ วยนอก วันทีเข้ารักษาฯ:.........................................วันทีออก:…..........................................

รวม :………..……วัน จํานวนใบเสร็จ.......................ใบ จํานวนเงินเรี ยกร้องรวม..........................................บาท
สถานทีเ5 กิดเหตุ :.........................................................................................................................................................................................
สาเหตุการเกิดเหตุ:.....................................................................................................................................................................................
ลักษณะการบาดเจ็บของร่ างกาย:..............................................................................................................................................................
กรณีผู้เอาประกันภัยเกิดเหตุจากยานพาหนะ : ผูเ้ อาประกันภัย
รถยนต์ส่วนบุคคล

ชนิดยานพาหนะ: รถจักรยานยนต์

เป็ นผูข้ บั ขี

เป็ นผูโ้ ดยสาร

อืนๆ.........................................

อืนๆ................. ยีห้อ:....................... เลขทะเบียนรถ:........................

บริ ษทั ประกันภัยรถชือ:…......................................................... เลขทีกรมธรรม์:……..............................................................................
มีแจ้ งความต่ อเจ้ าพนักงานตํารวจหรือไม่ :
ไม่มี

รายละเอียดเรียกร้ องค่ าเสียหายทีอ5 นื5 :

ไม่มี

มี สถานีตาํ รวจ..........................................จังหวัด.........................................
ประกันสังคม

พรบ.ผูป้ ระสบภัยจากรถทีบริ ษทั ..............................................

บริ ษทั ประกันภัยอืน บริ ษทั :................................................เลขทีกรมธรรม์:............................................จํานวนเงิน……..…………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและรายละเอียดข้างต้น เป็ นความจริ งถูกต้องทุกประการ และกรณี การเจ็บป่ วยหรื อเสี ยชี วิตข้าพเจ้า
ยิน ยอมให้แ พทย์ สถานพยาบาลหรื อ องค์ก รสถาบัน หรื อบุ คคลใด ที ทํา การตรวจรั กษาข้าพเจ้า ทั=ง ในอดี ตและปั จ จุ บัน เปิ ดเผย
รายละเอียดเกียวกับประวัติการเจ็บป่ วย บาดเจ็บ ตลอดจนการรักษาทั=งหมดแก่บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) หรื อผูไ้ ด้รับ
มอบหมาย อนึง สําเนาภาพถ่ายของหนังสื อให้ความยินยอมฉบับนี=ให้ถือว่ามีผลบังคับได้ และสมบูรณ์เท่าต้นฉบับ
ทั=งนี=บริ ษทั ฯสามารถแจ้งผลการพิจารณามายังข้าพเจ้าโดยการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือข้างต้นและสามารถนําข้อมูลทั=งหมด
หรื อบางส่วนข้างต้นเปิ ดเผยกับผูท้ ีเกียวข้องเพือประโยชน์ต่อการพิจารณาค่าสิ นไหมและความคุม้ ครองตามเงือนไขกรมธรรม์ได้
ลงชือ…………………………………………….ผูเ้ อาประกันภัย/ผูม้ ีสิทธิ@เรี ยกร้อง/ผูร้ ับประโยชน์
(

) วันที........./……./……………
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เอกสารประกอบการพิจารณาการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมและการติดต่ อบริษัท
คําแนะนํา เพือ5 ประโยชน์ ต่อการพิจารณาตามเงือ5 นไขกรมธรรม์ โปรดส่ งเอกสารให้ ครบตามกําหนดต่อไปนีE
เอกสารสําคัญประกอบการเรียกร้ องค่ าสินไหม (โปรดลงชื5อรับรองเอกสารสําเนาทุกฉบับ) ดังนีE
แบบแสดงรายละเอียดผูเ้ อาประกันภัยฯ
- แบบเรี ยกร้องค่าสิ นไหมอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Claim Form)
- สําเนาบัตรประชาชนผูเ้ อาประกันภัย และหรื อผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้อง หรื อผูร้ ับผลประโยชน์
สําเนาบัตรประชาชนผูร้ ับมอบอํานาจ (กรณี กระทําการแทน)
- สําเนาทะเบียนบ้านผูเ้ อาประกันภัย และผูเ้ รี ยกร้อง หรื อผูร้ ับผลประโยชน์
- สําเนาบันทึกประจําวันตํารวจ (ถ้ามี หรื อกรณี มีเหตุตอ้ งบันทึกตามกฎหมาย)
- สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (สําหรับการโอนเงินค่าสิ นไหม) หากประสงค์รับโอนทางบัญชีพร้อมเพย์ (Promptpay)
โปรดระบุบญั ชี Promptpay ธนาคาร.............................. โทรศัพท์มือถือ/เลขประชาชน หมายเลข.........................................
- *เอกสารประกอบการเรี ยกร้องเพิมเติมอืนๆ ทีเกียวข้องตามแต่กรณี
*เอกสารประกอบการเรียกร้ องเพิม5 เติม (ตามกรณี) ดังนีE
กรณีค่ารักษาพยาบาล/สู ญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพถาวรสิEนเชิง
กรณีเสียชีวติ
ใบเสร็ จรับเงินแสดงรายการค่ารักษาฯ ต้นฉบับ (ตัวจริ ง)
สําเนาใบมรณบัตร
ใบรับรองแพทย์ และหรื อเอกสารทางการแพทย์ฯ
สําเนาใบชันสูตรพลิกศพ (ด้านหน้า-หลัง)
ใบรับรองแพทย์ตามแบบบริ ษทั ฯ (กรณี ทุพพลถาวรสิ=นเชิง)
สําเนาหนังสื อรับรองการตาย
เอกสารรับรองความพิการ(ถ้ามี สูญเสี ยอวัยวะ/ทุพพลภาพ)
สําเนาทะเบียนบ้านผูเ้ อาประกันภัย (มีตราประทับ “ตาย”)
รู ปถ่าย แสดงการสูญเสี ยอวัยวะ/ทุพพลภาพ
เอกสารทางการแพทย์ (หากมีการรักษาก่อนเสี ยชีวติ )
กรณีค่าชดเชยรายได้ สําเนาใบเสร็ จรับเงินแสดงรายการค่ารักษาฯ และหลักฐานทางการแพทย์แสดงการรักษาฯเป็ นผูป้ ่ วยใน
กรณีกรมธรรม์ ระบุผู้รับประโยชน์ หรือทายาทตามกฎหมาย
สําเนาบัตรประชาชน หรื อสูติบตั ร(กรณี ผเู ้ ยาว์) ผูร้ ับประโยชน์ หรื อทายาทตามกฎหมาย ทุกท่าน
สําเนาทะเบียนบ้านผูร้ ับประโยชน์ หรื อทายาทตามกฎหมาย ทุกท่าน
ทะเบียนสมรส ระหว่างผูเ้ อาประกันภัยกับผูร้ ับประโยชน์ และของบิดา-มารดา ผูเ้ อาประกันภัย (ถ้ามี)
บันทึกประจําวันตํารวจระบุชือทายาทตามกฎหมายทุกท่านของผูเ้ อาประกันภัย (กรณี ผรู ้ ับประโยชน์เป็ นทายาทตามกฎหมาย)
หมายเหตุ บริ ษทั ฯ จะพิจารณาการเรี ยกร้องความเสี ยหายภายใต้เงือนไขของกรมธรรม์ และชดเชยค่าสิ นไหมทดแทนภายใน 15 วัน
หรื อตามกําหนดทีได้ตกลงกัน ภายหลังจากได้รับเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายและข้อเท็จจริ งครบถ้วนแล้ว
การติดต่ อ/การส่ งเอกสาร : ท่านสามารถติดต่อบริ ษทั ฯ เพือส่งเอกสารและสอบถามการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมได้ที
ฝ่ ายบริการสินไหมทัว5 ไป อาคาร A ชัEน 3 บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) เลขที5 999/1 เดอะไนน์ ทาวเวอร์
ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร.02-308-9300 Fax.02-308-9287
หรือส่ งเอกสารได้ ที5 สาขาบริ ษทั ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา

หรือธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา

สําหรับเจ้ าหน้ าที5 บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ชือเจ้าหน้าทีทีติดต่อ................................................................... สาขา.................................................. วันทีส่ง....................................
ส่วนงาน................................................. ฝ่ ายงาน............................................... โทร...............................................................................
ตรวจเอกสาร ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน ขาด...................................................................................................................................
หมายเหตุ....................................................................................................................................................................................................

