แบบเรี ย กร้ อ งค่ าสิน ไหมทดแทนประกัน ภัย อุบ ัต เิ หตุ สุข ภาพ และการเดิน ทาง
คําแนะนําในการเรีย กร้ อ งค่ าสิน ไหม
1. กรุ ณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน พร้ อมทังแนบเอกสารสําหรับการเรี ยกร้ องที!ได้ ระบุไว้ ในตอนท้ ายแต่ละความคุ้มครอง เพื!อความรวดเร็ วในการพิจารณาสินไหมทดแทน
2. กรุ ณากรอกที!อยู่ปัจจุบนั และเบอร์ โทรศัพท์ที!ติดต่อได้ เนื!องจากกรณีที!บริ ษัทต้ องการเอกสารในการพิจารณาเพิ!มเติม หรื อเอกสารไม่ครบถ้ วน ทางบริ ษัทจะแจ้ งกลับ
ภายใน 5 วันทําการหลังจากได้ รับเอกสาร
3. เมื!อท่านกรอกข้ อมูลครบถ้ วนแล้ วท่านสามารถส่งเอกสารการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนโดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี
3.1 ส่งผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที!อยู่ด้านล่าง :
" หน่ วยงานสิน ไหมอุบ ตั ิเ หตุแ ละสุข ภาพ บริ ษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชัน 12 โครงการนอร์ ธปาร์ ค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้ อง เขตหลักสี! กรุ งเทพฯ 10210 "
3.2 ส่งผ่านสํานักงานสาขาของบริ ษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) ทัว! ประเทศ /ตัวแทน / นายหน้ าประกันภัย
หมายเหตุ - บริษัท ขอสงวนสิท ธิ$ใ นการร้ อ งขอให้ ท่ านส่ งเอกสารหรือ ข้ อ มูล เพิ'ม เติม ตามความจําเป็ น
- กรุ ณาตรวจสอบความถูก ต้ อ งและสมบูร ณ์ ข องเอกสาร พร้ อ มลงลายมือ ชื'อ รับ รองสําเนาถูก ต้ อ งในเอกสารที'เ ป็ นสําเนาทุก ฉบับ

ข้ อ มูล ทั'วไป (กรุ ณากรอกข้ อ มูล ในส่ วนนีใ1 ห้ ส มบูร ณ์ )
ชื!อผู้เอาประกันภัย

กรมธรรม์เลขที!

เลขที!ประชาชน หรื อเลขที!หนังสือเดินทาง

เพศ

วัน/เดือน/ปี เกิด

ที!อยู่ปัจจุบนั ที!ติดต่อได้
อาชีพ

อีเมล

เบอร์ โทรศัพท์มือถือ

เบอร์ โทรศัพท์บ้าน/ที!ทํางาน

ในกรณีที!ชื!อผู้เอาประกันภัย และชื!อผู้ถือกรมธรรม์ไม่ได้ เป็ นชื!อเดียวกัน

ท่านได้ เรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนกับบริ ษัทอื!นหรื อไม่

โปรดระบุชื!อผู้เอาประกันภัย

ในกรณีที!ใช่โปรดระบุชื!อบริ ษัท

ใช่

ไม่ใช่

กรณีเรี ยกร้ องค่าสินไหมภายใต้ สิทธิประโยชน์บตั รเครดิตหรื อบัตรเดบิตโปรดระบุธนาคารที!ออกบัตร……...…..................……....…………………….(กรุณาอย่าแจ้ งเลขบัตรเครดิตและบัตรเดบิต)

ช่ อ งทางการรั บ ค่ าสิน ไหมทดแทน
เช็คเงินสด : กรุ ณาระบุที!อยู่ในการจัดส่งเช็ค _______________________________________________________________________________________________
ระบบโอนผ่านบัญชีธนาคาร : กรุ ณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้เอาประกันภัย ประเภทออมทรัพย์ (หน้ าแรก)

คํารั บ รอง / หนังสือ ให้ ค วามยิน ยอม
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ แพทย์ สถานพยาบาล บริษัทประกันภัยอื!น หรื อบุคคลที!เกี!ยวข้ อง ซึง! มีข้อมูลส่วนบุคคล ข้ อมูลสุขภาพ ความพิการ พฤติการทางเพศ ข้ อมูลชีวภาพ ข้ อมูลพันธุกรรม
เชือชาติ และ ประวัติการรักษาพยาบาลของข้ าพเจ้ าที!ผ่านมาหรื อจะมีขนในอนาคต
ึ
สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวแก่บริษัท หรื อตัวแทนประกันชีวิตที!เกี!ยวข้ องกับกรมธรรม์ประกันภัย
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล ข้ อมูลสุขภาพ ความพิการ พฤติกรรมทางเพศ ข้ อมูลชีวภาพ ข้ อมูลพันธุกรรม เชือชาติ และ ประวัติการรักษา
พยาบาลของข้ าพเจ้ า ต่อหน่วยงานที!มีอํานาจตามกฎหมาย หรื อบริษัทนายหน้ าประกันภัยต่อ หรื อต่อบริษัทประกันภัยต่อ บุคคลที!เกี!ยวข้ อง ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท หรื อผู้แทน
ของบริษัทหรื อผู้ถือกรมธรรม์ และ/หรื อ บริษัทนายหน้ าประกันภัย เพื!อการขอเอาประกันภัย หรื อการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย หรื อใช้ ประโยชน์ทางการแพทย์ หรื อเพื!อใช้ ในการ
ดําเนินการใดๆ ที!เกี!ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย
กรณีเรี ยกร้ องสินไหมผ่านโรงพยาบาล ข้ าพเจ้ ายินยอมและตกลงให้ บริษัทจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ แก่สถานพยาบาลที!ข้าพเจ้ าได้ เข้ ารับการรักษานี โดยถือเสมือนหนึง! บริษัทได้ จ่าย
ชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้ แก่ข้าพเจ้ าโดยชอบแล้ วตามข้ อกําหนดและเงื!อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย ทังนี ค่ารักษาพยาบาลที!อยูน่ อกเหนือความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย
ข้ าพเจ้ าจะเป็ นผู้ชําระให้ แก่สถานพยาบาลโดยตรงเอง และข้ าพเจ้ าเข้ าใจเป็ นอย่างดีว่าบริษัทจะขอสงวนสิทธิHตามข้ อตกลงการชําระค่ารักษาพยาบาลผ่านโรงพยาบาลหากตรวจสอบ
พบว่าการเจ็บป่ วยหรื ออุบตั ิเหตุของข้ าพเจ้ าอยูภ่ ายใต้ เงื!อนไขข้ อยกเว้ นของกรมธรรม์ประกันภัย แม้ บริษัทได้ ให้ ความเห็นชอบในการรับตัวไว้ เป็ นผู้ป่วยในเบืองต้ นแล้ วก็ตาม กรณีนี
หากบริษัทได้ สํารองจ่ายค่ารักษาให้ แก่สถานพยาบาลแทนข้ าพเจ้ าไปแล้ ว ข้ าพเจ้ ายินยอมชําระเงินทังสินคืนแก่บริษัท ภายใน 7 วัน นับจากวันที!ได้ รับคําบอกกล่าวจากบริษัท
อนึง! สําเนาใบหนังสือให้ ความยินยอมนีให้ ถือว่ามีผลบังคับได้ เช่นเดียวกับต้ นฉบับ
ข้ าพเจ้ าได้ ทราบ และเข้ าใจข้ อความตลอดจนเงื!อนไข และวิธีปฏิบตั ิของบริษัทตามเอกสารฉบับนีเป็ นอย่างดีโดยละเอียดครบถ้ วนแล้ ว เห็นว่าถูกต้ องตามเจตนาของข้ าพเจ้ า จึงได้
ตกลงยินยอมผูกพันปฏิบตั ิตามเงื!อนไขและวิธีปฏิบตั ิของบริษัททุกประการ
หมายเหตุ*กรณีผ้ ูเ อาประกัน ภัยเป็ นผู้เ ยาว์ ให้ ผ้ ูป กครองลงนามแทนพร้ อ มระบุค วามสัม พัน ธ์ /กรณีล งนามโดยใช้ วธิ ีพ มิ พ์ ล ายนิว1 มือ ต้ อ งมีพ ยานลงนามรั บ รอง 2 ท่ าน
ผู้เอาประกันภัย : ……………..........................................……… วันที! : ………………………………… พยาน : …………………………….. พยาน : …………………………

(............................................................)

ความสัมพันธ์ : .................................

(......................................)

(.................................)

ผู้ให้ ความยินยอม : ……………………...................................... ในฐานะ  บิดา/มารดา ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เอาประกันภัย (กรณีผ้ เู อาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
เฉพาะเจ้ าหน้ าที'
เจ้ าหน้ าที!ผ้ รู ับเรื! อง

สาขา / ช่องทาง

โทรศัพท์

วันที!

ส่ วนที 1:

ค่ ารัก ษาพยาบาล

ชดเชยรายได้ / ชดเชยกระดูก แตกหัก

วัน เวลา ทีได้ รับบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วย (วัน/เดือน/ปี )
/
/
บรรยายลักษณะการเกิดเหตุ สถานทีเกิดเหตุ และ/หรื อ อาการทีปรากฏ

เวลา

ประกัน ภัย โรคมะเร็ง

วันทีพบแพทย์ครังแรก
กรณีประสบอุบตั ิเหตุจากยานพาหนะ
ขณะเกิดเหตุผ้ เู อาประกันภัย
ประเภทยานพาหนะ
แจ้ งความสถานีตํารวจ

ขับขี
รถยนต์

/

/

โดยสาร
จักรยานยนต์

ใช้ ทางเท้ า
อืนๆ

เอกสารประกอบการพิจ ารณาสิน ไหมมีด ังนี *
ค่ารักษาพยาบาล
ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล(ต้ นฉบับ)
จํานวน______ฉบับ จํานวนเงินรวม_______________บาท
ต้ นฉบับใบรับรองแพทย์
สําเนาบัตรประชาชนหรื อหนังสือเดินทางของผู้เอาประภัย
สําเนาบัตรประจําตัวผู้เอาประกันภัย
หนังสือรับรองการเป็ นพนักงาน (กรณีประกันกลุม่ พนักงาน)
เอกสารยืนยันการเดินทาง (กรณีประกันการเดินทาง)

ส่ วนที 2:

การเสีย ชีวิต

วันทีเกิดเหตุ (วัน / เดือน / ปี )
/
/
กรุณาบรรยายสาเหตุ และลักษณะการเกิดเหตุ

ชดเชยรายได้ /ชดเชยกระดูกแตกหัก
สําเนาใบรับรองแพทย์
สําเนาใบแจ้ งหนี หรื อสําเนาใบเสร็จรับเงิน
สําเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
ฟิ ล์มเอกซเรย์ และการแปลผลโดยแพทย์
(เฉพาะกรณีชดเชยกระดูกแตกหัก)

ทุพ พลภาพถาวรสิน* เชิง
เวลา

ประกันภัยแผนโรคมะเร็ง
สําเนาใบรับรองแพทย์
สําเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
รายงานผลชินเนือ
ประวัติการรักษา

การสูญเสีย อวัย วะ
สถานทีเกิดเหตุ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

เอกสารประกอบการพิจ ารณาสิน ไหมมีด ังนี *
การเสียชีวิต
สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้ านของผู้เอาประกันภัย
สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้ านของผู้รับประโยชน์
สําเนาใบมรณบัตรของผู้เอาประกันภัย

ทุพพลภาพถาวรสินเชิงและสูญเสียอวัยวะ
ใบรับรองแพทย์
ประวัติการรักษา
รูปถ่ายปั จจุบนั (เต็มตัว) / การสูญเสียอวัยวะ

สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ (รับรองสําเนาถูกต้ องโดยหน่วยงานทีเกียวข้ อง)

สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้ านผู้เอาประกันภัย

สําเนาหนังสือรับรองการตาย (รับรองสําเนาถูกต้ องโดยหน่วยงานทีเกียวข้ อง)
สําเนาบันทึกประจําวันเกียวกับคดี (รับรองสําเนาถูกต้ องโดยหน่วยงานทีเกียวข้ อง)

(กรณีจ่ายผู้รับประโยชน์กรุณาแนบ สําเนาบัตรประชาชน
และทะเบียนบ้ านของผู้รับประโยชน์ )

ส่ วนที 3:

การสูญเสีย หรือ เสีย หายของกระเป๋ าเดิน ทาง

ความล่ าช้ าของกระเป๋ าเดิน ทาง

ความล่ าช้ าในการเดิน ทาง

วันทีเกิดเหตุ (วัน / เดือน / ปี )
/
/
เวลา
สถานทีเกิดเหตุ ( เมือง / ประเทศ )
กรุณาบรรยายสาเหตุ และลักษณะการเกิดเหตุ ( กรณีกระเป๋ าเดินทางล่าช้ า โปรดระบุวนั เวลา ทีได้ รับกระเป๋ า )

อืนๆ ____________
/

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

กําหนดการเดิน ทางเดิม
วัน / เดือน / ปี _______/________/________ เวลาออกเดินทาง _________________ เวลามาถึง _________________ เทียวบิน __________________
กําหนดการเดิน ทางใหม่
วัน / เดือน / ปี _______/________/________ เวลาออกเดินทาง _________________ เวลามาถึง _________________ เทียวบิน __________________
รายละเอียดของรายการสูญหายหรือ เสียหายของกระเป๋ าเดิน ทาง / ค่ าใช้ จ่ ายทีเกิด ขึน* จากการล่ าช้ าในการเดิน ทาง หรือ การล่ าช้ าของกระเป๋ าเดิน ทาง
วัน / เดือ น / ปี ทีซือ*
รายการสูญหาย / เสียหาย / ค่ าใช้ จ่ าย
ราคาทีซือ* หรือ ค่ าซ่ อ มแซม

เอกสารประกอบการพิจ ารณาสิน ไหมดังนี *
สําเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
หนังสือรับรองจากสายการบิน (กรณีการล่าช้ าของการเดินทาง การล่าช้ าของกระเป๋ าเดินทาง การบอกเลิกหรื อลดจํานวนวันเดินทาง โดยระบุเหตุผล และระยะเวลา)
เอกสารแสดงการชดใช้ ของผู้ขนส่งหรื อเจ้ าของสถานพํานัก
เอกสารรายงานความเสียหาย หรื อสูญหายทีออกโดยตํารวจ / สถานพํานัก / สายการบินหรื อบริ ษัทขนส่ง
ใบเสร็ จต้ นฉบับ แสดงรายการค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจริ ง
เอกสารแสดงการสํารองการเดินทาง และเอกสารแสดงการเดินทางจริ ง

