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แบบเรียกร้องค่าสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Claim Form) 
คาํแนะนํา : โปรดกรอกขอ้มูลใหล้ะเอียดครบถว้นพร้อมลงลายมือชื อ และส่งเอกสารต่าง ๆ เพื อประกอบการพิจารณาต่อไป 

ผู้เอาประกนัภัยชื5อ :................................................................  กรมธรรม์เลขที5 :............................................................ 

ผู้เรียกร้อง ชื5อ-นามสกุล : .……………………..……………….……………………… อาย:ุ ……….……ปี สญัชาติ:……………. 

ความสัมพนัธ์กบัผู้เอาประกนัภัย :      ผูเ้อาประกนัภยั       ทายาทตามกฎหมาย       ผูรั้บผลประโยชน์      อื นๆ(ระบุ)............................. 

อาชีพ :......................... เลขประจาํตวัประชาชน:........................................................... (กรณีคนต่างดา้ว ให้แสดงเลขหนงัสือเดินทางหรือเลขประจาํตวั) 

ที5อยู่ปัจจุบัน : เลขที .....................................................หมู่.......................ถนน................................... ตาํบล/แขวง................................... 

อาํเภอ/เขต.................................. จงัหวดั................................ รหสัไปรษณีย.์........................ โทรศพัทที์ ติดต่อได.้.................................. 

โทรศพัทมื์อถือ................................................ E-mail :………..………………………………………….…………………………... 

รายละเอยีดการเรียกร้อง 

เรียกร้องกรณี :       เสียชีวติ       สูญเสียอวยัวะ/ทุพพลภาพถาวร       ค่ารักษาพยาบาล        ค่าชดเชยรายได ้       อื นๆ…………......….. 

วนัที5เกดิเหตุ:................................. เวลา…………น.  ชื อสถานพยาบาลที เขา้รักษาฯ :…………………………………………..……… 

สถานะการเข้ารักษา :       ผูป่้วยใน         ผูป่้วยนอก  วนัที เขา้รักษาฯ:.........................................วนัที ออก:….......................................... 

รวม :………..……วนั    จาํนวนใบเสร็จ.......................ใบ    จาํนวนเงินเรียกร้องรวม..........................................บาท 

สถานที5เกดิเหตุ :......................................................................................................................................................................................... 

สาเหตุการเกดิเหตุ:..................................................................................................................................................................................... 

ลกัษณะการบาดเจบ็ของร่างกาย:.............................................................................................................................................................. 

กรณีผู้เอาประกนัภัยเกดิเหตุจากยานพาหนะ :  ผูเ้อาประกนัภยั       เป็นผูข้บัขี           เป็นผูโ้ดยสาร        อื นๆ......................................... 

ชนิดยานพาหนะ:      รถจกัรยานยนต ์       รถยนตส่์วนบุคคล        อื นๆ................. ยี หอ้:....................... เลขทะเบียนรถ:........................ 

บริษทัประกนัภยัรถชื อ:…......................................................... เลขที กรมธรรม:์…….............................................................................. 

มแีจ้งความต่อเจ้าพนักงานตาํรวจหรือไม่ :       ไม่มี           มี  สถานีตาํรวจ..........................................จงัหวดั......................................... 

รายละเอยีดเรียกร้องค่าเสียหายที5อื5น :       ไม่มี          ประกนัสงัคม        พรบ.ผูป้ระสบภยัจากรถที บริษทั..............................................  

      บริษทัประกนัภยัอื น บริษทั:................................................เลขที กรมธรรม:์............................................จาํนวนเงิน……..………… 
        ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลและรายละเอียดขา้งตน้ เป็นความจริงถูกตอ้งทุกประการ และกรณีการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตขา้พเจา้
ยินยอมให้แพทย ์สถานพยาบาลหรือองค์กรสถาบันหรือบุคคลใด ที ทาํการตรวจรักษาข้าพเจ้าทั= งในอดีตและปัจจุบัน เปิดเผย
รายละเอียดเกี ยวกบัประวติัการเจ็บป่วย บาดเจ็บ ตลอดจนการรักษาทั=งหมดแก่บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  หรือผูไ้ดรั้บ
มอบหมาย อนึ ง สาํเนาภาพถ่ายของหนงัสือใหค้วามยนิยอมฉบบันี= ใหถื้อวา่มีผลบงัคบัได ้และสมบูรณ์เท่าตน้ฉบบั 
       ทั=งนี=บริษทัฯสามารถแจง้ผลการพิจารณามายงัขา้พเจา้โดยการส่งขอ้ความผา่นโทรศพัทมื์อถือขา้งตน้และสามารถนาํขอ้มูลทั=งหมด
หรือบางส่วนขา้งตน้เปิดเผยกบัผูที้ เกี ยวขอ้งเพื อประโยชน์ต่อการพิจารณาค่าสินไหมและความคุม้ครองตามเงื อนไขกรมธรรมไ์ด ้

ลงชื อ…………………………………………….ผูเ้อาประกนัภยั/ผูมี้สิทธิ@ เรียกร้อง/ผูรั้บประโยชน ์

         (                                                                  ) วนัที ........./……./…………… 
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เอกสารประกอบการพจิารณาการเรียกร้องค่าสินไหมและการติดต่อบริษัท 
คาํแนะนํา เพื5อประโยชน์ต่อการพจิารณาตามเงื5อนไขกรมธรรม์โปรดส่งเอกสารให้ครบตามกาํหนดต่อไปนีE 

เอกสารสําคญัประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม (โปรดลงชื5อรับรองเอกสารสําเนาทุกฉบับ) ดงันีE 
 แบบแสดงรายละเอียดผูเ้อาประกนัภยัฯ 

- แบบเรียกร้องค่าสินไหมอุบติัเหตสุ่วนบุคคล (Personal Accident Claim Form) 
- สาํเนาบตัรประชาชนผูเ้อาประกนัภยั และหรือผูมี้สิทธิเรียกร้อง หรือผูรั้บผลประโยชน ์

สาํเนาบตัรประชาชนผูรั้บมอบอาํนาจ  (กรณีกระทาํการแทน) 
- สาํเนาทะเบียนบา้นผูเ้อาประกนัภยั และผูเ้รียกร้อง หรือผูรั้บผลประโยชน์ 
- สาํเนาบนัทึกประจาํวนัตาํรวจ (ถา้มี หรือกรณีมีเหตุตอ้งบนัทึกตามกฎหมาย) 
- สาํเนาหนา้สมุดบญัชีธนาคาร (สาํหรับการโอนเงินค่าสินไหม)  หากประสงครั์บโอนทางบญัชีพร้อมเพย ์(Promptpay) 

โปรดระบุบญัชี Promptpay  ธนาคาร.............................. โทรศพัทมื์อถือ/เลขประชาชน หมายเลข......................................... 
- *เอกสารประกอบการเรียกร้องเพิ มเติมอื นๆ ที เกี ยวขอ้งตามแต่กรณี 

 

*เอกสารประกอบการเรียกร้องเพิ5มเตมิ (ตามกรณี) ดงันีE  
 

กรณีค่ารักษาพยาบาล/สูญเสียอวยัวะ/ทุพพลภาพถาวรสิEนเชิง      กรณีเสียชีวติ 
ใบเสร็จรับเงินแสดงรายการค่ารักษาฯ ตน้ฉบบั (ตวัจริง)           สาํเนาใบมรณบตัร 
ใบรับรองแพทย ์และหรือเอกสารทางการแพทยฯ์           สาํเนาใบชนัสูตรพลิกศพ (ดา้นหนา้-หลงั)  
ใบรับรองแพทยต์ามแบบบริษทัฯ (กรณีทุพพลถาวรสิ=นเชิง)          สาํเนาหนงัสือรับรองการตาย     
เอกสารรับรองความพิการ(ถา้มี สูญเสียอวยัวะ/ทุพพลภาพ)          สาํเนาทะเบียนบา้นผูเ้อาประกนัภยั (มีตราประทบั “ตาย”) 

         รูปถ่าย แสดงการสูญเสียอวยัวะ/ทุพพลภาพ            เอกสารทางการแพทย ์(หากมีการรักษาก่อนเสียชีวติ) 
กรณีค่าชดเชยรายได้        สาํเนาใบเสร็จรับเงินแสดงรายการค่ารักษาฯ และหลกัฐานทางการแพทยแ์สดงการรักษาฯเป็นผูป่้วยใน 
กรณีกรมธรรม์ระบุผู้รับประโยชน์ หรือทายาทตามกฎหมาย 

สาํเนาบตัรประชาชน หรือสูติบตัร(กรณีผูเ้ยาว)์ ผูรั้บประโยชน์ หรือทายาทตามกฎหมาย ทุกท่าน 
         สาํเนาทะเบียนบา้นผูรั้บประโยชน์ หรือทายาทตามกฎหมาย ทุกท่าน 
         ทะเบียนสมรส ระหวา่งผูเ้อาประกนัภยักบัผูรั้บประโยชน์ และของบิดา-มารดา ผูเ้อาประกนัภยั (ถา้มี) 
         บนัทึกประจาํวนัตาํรวจระบุชื อทายาทตามกฎหมายทุกท่านของผูเ้อาประกนัภยั (กรณีผูรั้บประโยชน์เป็นทายาทตามกฎหมาย) 
หมายเหตุ  บริษทัฯ จะพิจารณาการเรียกร้องความเสียหายภายใตเ้งื อนไขของกรมธรรม ์และชดเชยคา่สินไหมทดแทนภายใน 15 วนั  
    หรือตามกาํหนดที ไดต้กลงกนั   ภายหลงัจากไดรั้บเอกสารหลกัฐานประกอบการจ่ายและขอ้เท็จจริงครบถว้นแลว้ 

การตดิต่อ/การส่งเอกสาร :    ท่านสามารถติดต่อบริษทัฯ เพื อส่งเอกสารและสอบถามการเรียกร้องค่าสินไหมไดที้  

     ฝ่ายบริการสินไหมทั5วไป  อาคาร A  ชัEน 3 บริษัท ธนชาตประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)  เลขที5 999/1  เดอะไนน์ทาวเวอร์  

     ถนนพระราม 9  แขวงพฒันาการ  เขตสวนหลวง   กรุงเทพฯ   10250   โทร.02-308-9300    Fax.02-308-9287    

หรือส่งเอกสารได้ที5 สาขาบริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  ทุกสาขา       หรือธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ทุกสาขา 

สําหรับเจ้าหน้าที5 บริษัท ธนชาตประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)  หรือธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
ชื อเจา้หนา้ที ที ติดต่อ...................................................................  สาขา..................................................  วนัที ส่ง.................................... 
ส่วนงาน................................................. ฝ่ายงาน...............................................  โทร............................................................................... 
ตรวจเอกสาร        ครบถว้น       ไม่ครบถว้น ขาด................................................................................................................................... 
หมายเหตุ.................................................................................................................................................................................................... 
        


