แบบฟอร์ มเรี ยกร้ องผลประโยชน์ ประกันภัย สําหรั บผู้ถือบัตร ATM ธนาคารกรุ งไทย
เพื)อความสะดวกและรวดเร็วในการเรียกร้ องผลประโยชน์ กรุ ณากรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วนและชัดเจนมากที)สุด
1. ข้ อมูลส่ วนตัว
ชือ – สกุลเจ้ าของบัตร เอ.ที.เอ็ม .....................................................................หมายเลขบัตรประชาชน...................................
เลขทีบตั ร เอ.ที.เอ็ม ...........................................................................วันหมดอายุ..................................................................
สถานทีติดต่อปั จจุบนั : บ้ านเลขที................หมูท่ ี..............ซอย………………………..ถนน………………………………….......
ตําบล/แขวง………………………อําเภอ/เขต………….……………จังหวัด…….………………..รหัสไปรษณีย์………………….
โทรศัพท์ทีทํางาน........................................โทรศัพท์เคลือ นที……………..………….....อีเมล..................................................
โทรศัพท์ของผู้ยืนเอกสาร (กรณีเจ้ าของบัตรเสียชีวติ )...............................................................................................................
2. ขอใช้ สิทธิเรียกร้ องสืบเนื)องจาก
1. เสียชีวิตเนืองจากอุบตั ิเหตุ
3. สูญเสียอวัยวะและสายตาเนืองจากอุบตั ิเหตุ

2. ทุพพลภาพถาวรสิ 9นเชิงเนืองจากอุบตั ิเหตุ

วันทีเกิดเหตุ…………………………………….เวลาทีเกิดเหตุ…………………สถานทีเกิดเหตุ……………………………………
รายละเอียดการเกิดเหตุ
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลักษณะการบาดเจ็บ บาดแผล และอวัยวะทีได้ รับการบาดเจ็บ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
อาการปั จจุบนั เป็ นอย่างไร…………………………………………………………………………………………………………….
กรณีแจ้ งเหตุลา่ ช้ ากรุณาระบุสาเหตุ………………………………………………………………………………………………….
โรงพยาบาลทีเข้ ารักษา..........................................................................................................................................................
3. กรณี ได้ รับ สวัส ดิ ก ารรั กษาพยาบาล หรื อ มี ป ระกั น สุ ข ภาพกั บ บริ ษั ท อื) น กรุ ณ าระบุ ช) ื อ สถาบั น หรื อ บริ ษั ท และ
เลขที)กรมธรรม์
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. เอกสารยินยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมูลทางการแพทย์
ในการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทน จากค่ารักษาพยาบาลเนืองจากอุบตั ิเหตุ สูญเสียอวัยวะหรื อสายตาเนืองจากอุบตั ิเหตุ
และ ทุพพลภาพถาวรสิ 9นเชิงเนืองจากอุบตั เิ หตุ ข้ าพเจ้ าในฐานะผู้เรี ยกร้ องค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัย ขอให้ ความยินยอมไว้
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ณ ทีนี 9ต่อบริ ษัท กรุ งไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในอันทีจะได้ ข้อมูลทีเกียวข้ องกับประวัติการ
รักษา ใบสัง จ่ายยา วิธีให้ การรักษาหรื อบันทึกใดๆ ทางการแพทย์ของแพทย์โรงพยาบาลและ/หรื อบุคคลใดทีให้ การตรวจรักษาหรื อ
พยาบาล ในเรื องใดๆ ก็ตามทีมีผลต่อสุขภาพกายหรื อสุขภาพจิตของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าให้ ความยินยอมว่าการถ่ายเอกสาร หรื อโทรสารเอกสารยินยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมูลทางการแพทย์ฉบับนี 9มีผลใช้ บงั คับ
ตามกฎหมาย เช่นเดียวกับเอกสารต้ นฉบับ
5. ค่ าสินไหมทดแทน บริษัทฯจะชําระโดยโอนเงินเข้ าบัญชีผ้ ูถอื บัตร
ชือธนาคาร.......................................................................สาขา...............................................................................
ชือบัญชี............................................................................เลขทีบญ
ั ชี........................................................................
กรณีผ้ ถู ือบัตรเสียชีวิต ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเจ้ าของบัญชีจะชําระผลประโยชน์ประกันภัยให้ แก่ทายาท
ตามกฏหมาย ตามหนังสือแต่งตังผู
9 ้ จดั การมรดก หรื อ หนังสือสอบสวนทายาทโดยธรรม (ปค.14)
ลงนาม…………......................................................ผู้เรี ยกร้ องค่าสินไหม
วันที.............../..................../......................
กรณีผ้ เู รี ยกร้ องไม่ใช่ผ้ ถู ือบัตร โปรดระบุสถานภาพ / ความสัมพันธ์ของท่านกับเจ้ าของบัตร เอ.ที.เอ็ม
บิดา-มารดา
คูส่ มรส
บุตร
ญาติ (พี,น้ อง,ลุง,ป้า,น้ า,อา)
ท่านสามารถนําส่งหนังสือเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทน และ เอกสารทีใช้ ประกอบการพิจารณา โดย
1. ส่งด้ วยตัวเองที บริ ษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2. หรื อ นําส่งทางไปรษณีย์
บริ ษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) ฝ่ ายสินไหมทัว ไป ชัน18
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1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2624 1111 ต่ อ 4951- 54 , 4961 โทรสาร 0 2624 1233 อีเมล์ : AandH@kpi.co.th
เวลาทําการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. เว้ นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เอกสารที)ใช้ ประกอบการพิจารณา
กรณีเสียชีวิต
1. สําเนาใบมรณะบัตร พร้ อมรับรองสําเนา
2. สําเนาหนังสือรับรองการตาย พร้ อมรับรองสําเนา
3. สําเนาบันทึกประจําวันเกียวกับคดีทงหมด
ั9
พร้ อมรับรองสําเนาจากร้ อยเวรเจ้ าของคดี
4. สําเนาทะเบียนบ้ านประทับตรา “ตาย” พร้ อมรับรองสําเนา
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ “ผู้ถือบัตร” พร้ อมรับรองสําเนา
6. สําเนา “รายงานชันสูตรพลิกศพ” หรื อ “รายงานผ่าพิสจู น์ศพ” พร้ อมรับรองสําเนา
7. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากของ “ผู้ถือบัตร” สําหรับรับโอนเงินค่าสินไหมทดแทน
8. เอกสารแสดงสถานะบัตร “Active” จากระบบ Customer Profile – Card Management จากทางธนาคาร
กรณีทุพพลภาพถาวรสินR เชิงและหรือสูญเสียอวัยวะและสายตา
1. สําเนาทะเบียนบ้ านของ “ผู้เอาประกันภัย” พร้ อมรับรองสําเนา
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ “ผู้เอาประกันภัย” พร้ อมรับรองสําเนา
3. สําเนาบันทึกประจําวันเกียวกับคดีทงหมด
ั9
พร้ อมรับรองสําเนาจากร้ อยเวรเจ้ าของคดี
4. สําเนารายงานแพทย์/ใบรับรองแพทย์รับรองความพิการ พร้ อมรับรองสําเนาจากสถานพยาบาล และ/หรื อสําเนาสมุด
ประจําตัวผู้พิการ
5. ภาพถ่ายผู้เอาประกันภัยแสดงความทุพพลภาพฯ หรื อสูญเสียอวัยวะนันๆ
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6. เอกสารอืนทีบริ ษัทฯ อาจเรี ยกขอเพิมเติมเป็ นกรณีพิเศษ
กรุ ณาติดต่ อสาขาธนาคารฯที)เปิ ดบัตร เพื)อรั บผลประโยชน์ ประกันภัย
1. กรณีทายาทโดยธรรมเป็ นผู้รับเงิน
- แบบ (ป.ค.14) ของทายาททุกรายรั บรองโด หน่ วยงานทะเบียน เขต/อําเภอท้ องที)ผ้ ูเสียชีวิต
- สําเนาใบมรณบัตร
- สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผ้ ูถือบัตรมีค่ ูสมรส)
- สําเนาสมุดบัญชีของทายาท (กรณีเลือกโอนเงิน)
- เอกสารอื)นๆ (ตามที)ธนาคารฯเรี ยก)
2. กรณีผ้ ูจัดการมรดกเป็ นผู้รับเงิน
- สําเนาคําสั)งศาลตังR ผู้จัดการมรดก
- ฉบับที)เจ้ าหน้ าที)ศาลรั บรอง
- สําเนาใบมรณบัตร รั บรองสําเนาถูกต้ อง
- สําเนาสมุดบัญชีธนาคารของ ผจก.มรดก (กรณีเลือกโอนเงิน)
- เอกสารอื)นๆ (ตามที)ธนาคารฯเรี ยก)

