หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้ำ [ ] นำย [ ] นำง [ ] นำงสำว ชื่อ – สกุล ผูเ้ อำประกันภัย___________________________________________________________________
หมำยเลขบัตรประชำชน/พำสปอร์ต_______________________________________________ กรมธรรม์เลขที่_______________________________________
สถำนที่ติดต่อปั จจุบนั : บ้ำนเลขที่______________ หมู่ที่_______________ ซอย_____________________ ตำบล/แขวง_______________________________
อำเภอ/เขต_______________________________ จังหวัด ________________________ รหัสไปรษณีย์ ____________ เบอร์โทร_________________________
กรณีเป็ นผูก้ ระทำกำรแทน ชื่อ - สกุล_____________________________________ ควำมสัมพันธ์________________ เบอร์โทร_________________________
กรณีเรียกร้องค่าสินไหมเนื่องจาก
[ ] กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภำพถำวรสิน้ เชิง/สูญเสียอวัยวะและสำยตำ เนื่องมำจำกอุบตั ิเหตุ
[ ] กรมธรรม์มะเร็ง หรือโรคร้ำยแรงอื่นๆ
[ ] กรณีชดเชยรำยได้ระหว่ำงพักรักษำตัวในโรงพยำบำล/ชดเชยกระดูกแตกหัก
[ ] ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงจำกอุบตั ิเหตุ กรณีผปู้ ่ วยใน
[ ] ค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบตั ิเหตุ/เจ็บป่ วย
[ ] กรมธรรม์ขบั ขี่อ่นุ ใจ/ผลประโยชน์จำกประกันภัยรถยนต์
[ ] ค่ำปลงศพ
[ ] อื่นๆ ระบุ _____________________________________
วันที่เกิดเหตุ________________________________________________________ เวลำที่เกิดเหตุ_________________________________________________
สถำนที่เกิดเหตุ___________________________________________________________________________________________________________________
รำยละเอียดที่เกิดเหตุ/กำรบำดเจ็บ/เจ็บป่ วย____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
กรณีเกิดเหตุจำกยำนพำหนะ
[ ] รถยนต์
[ ] รถจักรยำนยนต์
[ ] อื่นๆ ระบุ___________________________________________
ผูเ้ อำประกันเป็ น
[ ] ผูข้ บั ขี่
[ ] ผูโ้ ดยสำร
[ ] ผูใ้ ช้ทำงเท้ำ
กรณีกำรแจ้งเหตุล่ำช้ำ กรุณำระบุเหตุผล______________________________________________________________________________________________
ข้ำพเจ้ำตกลงและยินยอมให้บริษัทกรุงไทยพำนิชประกันภัย จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) บริษัทในเครือ และ/หรือพันธมิตรทำงธุรกิจของบริษัท เก็บ
รวบรวม (ทัง้ จำกข้ำพเจ้ำหรือแหล่ง อื่น) ใช้ ประมวลผล และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะ ข้อมูลเกี่ ยวกับทรัพย์สิน ข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว (Sensitive Data) (เช่น ประวัติกำรรักษำ ข้อ มูลสุข ภำพ วิธีให้กำรรักษำหรือ บันทึกทำงกำรแพทย์) เพื่อ วัตถุประสงค์ในกำร
รักษำพยำบำลของข้ำพเจ้ำหรือกำรซ่อมแซมทรัพย์สินของข้ำพเจ้ำ คู่กรณี และ/หรือบุคคลภำยนอก รวมถึงกำรชำระหรือเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรรักษำพยำบำล และ/หรือกำรซ่อ มแซมทรัพย์สินที่ สูญ หำยหรือเสียหำย หรือเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกำรของบริษัท ทั้งนี ้ ข้ำพเจ้ำรับทรำบตกลง และ
ยินยอมว่ำ บริษัท บริษัทในเครือ และ/หรือพันธมิตรทำงธุรกิจของบริ ษัท มีสิทธิเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำตำม
นโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่ประกำศใช้ในปัจจุบนั หรือที่อำจเปลี่ยนแปลงแก้ไขในภำยหลัง ตำมเว็บไซต์ www.kpi.co.th/privacy
ลงนำม___________________________________ วันที่_______________
(ลำยมือชื่อผูเ้ รียกร้องสินไหม/ผูก้ ระทำกำรแทน)
มีความประสงค์ขอรับค่าสินไหมโดย
[ ] โอนเงินเข้ำธนำคำร (หำกมีค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงิน ถือเป็ นควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำ
ประเภทบัญชี: [ ] ออมทรัพย์ [ ] กระแสรำยวัน
ชื่อธนำคำร____________________________________ สำขำ________________________________ SMS แจ้งหมำยเลข_________________________
ชื่อบัญชีผเู้ อำประกันภัย/ผูร้ บั ประโยชน์___________________________________________________ เลขที่บญ
ั ชี________________________________
[ ] ส่งเช็ค/ดรำฟท์ ตำมที่อยู่_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
[ ] ช่องทำงอื่นๆ (โปรดระบุ)_______________________________________________________________________________________________________
โปรดกรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเรียกร้องสินไหม

เอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องสินไหม
กรณีเสียชีวิต
1. สำเนำมรณบัตรของผูเ้ อำประกันภัย พร้อมรับรองสำเนำ
2. สำเนำหนังสือรับรองกำรตำย พร้อมรับรองสำเนำ
3. สำเนำบันทึกประจำวันของคดีควำมทัง้ หมด พร้อมรับรองสำเนำ
โดยร้อยเวรเจ้ำของคดี
4. สำเนำทะเบียนบ้ำนประทับตรำตำย พร้อมรับรองสำเนำ
5. สำเนำบัตรประชำชนของผูเ้ อำประกันภัย พร้อมรับรองสำเนำ
6. สำเนำบัตรประชำชนของผูร้ บั ประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนำ
7. สำเนำรำยงำนชันสูตรศพ หรือรำยงำนผ่ำพิสจู น์ศพ พร้อม
รับรองสำเนำ
8. กรณีไม่ระบุผรู้ บั ประโยชน์ แนบหนังสือแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรมรดก หรือ
หนังสือสอบสวนทำยำทโดยธรรม (ออกโดยอำเภอ/เขตตำมทะเบียน
บ้ำนผูเ้ สียชีวิต

กรณีทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง/สูญเสียอวัยวะและสายตาจากอุบัติเหตุ
1. สำเนำทะเบียนบ้ำนของผูเ้ อำประกันภัย พร้อมรับรองสำเนำ
2. สำเนำบัตรประชำชนของผูเ้ อำประกันภัย พร้อมรับรองสำเนำ
3. สำเนำบันทึกประจำวันของคดีทงั้ หมด พร้อมรับรองสำเนำ
โดยร้อยเวรเจ้ำของคดี
4. สำเนำรำยงำนแพทย์/ใบรับรองแพทย์/สำเนำเอกสำรรับรองควำมพิกำร
5. ภำพถ่ำยผูเ้ อำประกันภัย แสดงควำมทุพพลภำพ หรือสูญเสียอวัยวะ
นัน้ ๆ

กรณีรักษาพยาบาล
1. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ำรักษำพยำบำล
2. สำเนำรำยงำนแพทย์/ใบรับรองแพทย์
3. สำเนำบัตรประชำชนของผูเ้ อำประกันภัย พร้อมรับรองสำเนำ
4. สำเนำบันทึกประจำวันของคดีทงั้ หมดพร้อมรับรองสำเนำ (กรณี
มีค่กู รณี)

กรณีชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
1. สำเนำใบเสร็จรับเงินค่ำรักษำพยำบำลและใบสรุปหน้ำงบ
2. สำเนำรำยงำนแพทย์/ใบรับรองแพทย์ระบุสำเหตุแลระยะเวลำรักษำ
พยำบำล
3. สำเนำบัตรประชำชนของผูเ้ อำประกันภัย พร้อมรับรองสำเนำ
4. สำเนำบันทึกประจำวันของคดีทงั้ หมด พร้อมรับรองสำเนำจำกร้อยเวร
เจ้ำของคดี

กรมธรรม์มะเร็งและโรคร้ายแรงอื่นๆ
1. สำเนำบัตรประชำชนของผูเ้ อำประกันภัย พร้อมรับรองสำเนำ
2. สำเนำรำยงำนแพทย์/ใบรับรองแพทย์ ระบุตำแหน่ง/ประเภทของโรค
มะเร็ง และระยะของมะเร็งที่ตรวจพบ
3. รำยงำนผลกำรตรวจชิน้ เนือ้ อย่ำงละเอียดโดยห้องปฏิบตั ิกำร
4. สำเนำประวัติกำรรักษำพยำบำล

กรมธรรม์ขับขี่อุ่นใจ
1. สำเนำทะเบียนรถยนต์
2. ใบแจ้งซ่อมของบริษัทประกันภัยคู่กรณี
3. แบบฟอร์มแจ้งอุบตั ิเหตุ ที่ระบุสำเหตุกำรเกิดเหตุชัดเจน
4. รำยงำนประจำวัน ระบุสำเหตุ, ทะเบียนรถยนต์ค่กู รณีชดั เจน
5. เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงว่ำรถยนต์คนั ที่เอำประกันภัย ได้เข้ำซ่อมแซม
ที่อ่/ู ศูนย์
6. สำเนำใบเสร็จรับเงินจำกอู่หรือศูนย์ซ่อม (ถ้ำมี)
7. ภำพถ่ำยควำมเสียหำยก่อนนำรถซ่อม

ข้อแนะนำ
1. บริษัทฯ อำจเรียกขอเพิ่มเติมเอกสำรอื่นเป็ นกรณีพิเศษ
2. เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเรียกร้องสินไหม กรุณำแนบเอกสำรให้ครบทุกรำยกำร

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกสินไหมอุบตั ิเหตุและสุขภำพ โทรศัพท์ 0 2624 1111 ต่อ 4951-4954 อีเมล AandH@kpi.co.th

