Chubb Samaggi Insurance PCL.
2/4 Chubb Tower, 12 Fl.,
Northpark Project
Vibhavadi-Rangsit Rd.
Thung Song Hong, Laksi
Bangkok 10210

บริ ษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชันที
้ ่ 12
โครงการนอร์ ธปาร์ ค
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุง่ สองห้ อง
เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210

โทรศัพท์ +66 0 2555 9100
โทรสาร +66 0 2955 0205
www.chubb.com/th

แบบเรียกร้ องค่ ำสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุ สุ ขภำพ และ กำรเดินทำง
คำแนะนำในกำรเรียกร้ องค่ำสินไหม
1. กรุ ณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารสาหรับการเรี ยกร้องที่ได้ระบุไว้ในตอนท้ายแต่ละความคุม้ ครอง เพื่อความรวดเร็ วในการพิจารณาสิ นไหมทดแทน
2. กรุ ณากรอกที่อยูป่ ัจจุบนั และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ในกรณี ที่บริ ษทั ต้องการเอกสารในการพิจารณาเพิ่มเติม หรื อเอกสารไม่ครบถ้วน ทางบริ ษทั จะแจ้งกลับภายใน 5 วันทาการหลังจากได้รับเอกสาร
3. เมื่อท่านกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วท่านสามารถส่ งเอกสารการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนโดยผ่านช่องทาง ดังนี้
3.1 ส่ งผ่านไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยส่ งตามที่อยู่ : หน่วยงานสิ นไหมอุบตั ิเหตุและสุ ขภาพ
เลขที่ 2 / 4 บริ ษทั ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน) อาคารชับบ์ ชั้น 12 โครงการนอร์ ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
3.2 ส่ งผ่านตัวแทน / นายหน้าประกันภัย / ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ทุกสาขา / สานักงานสาขา ของ บริ ษทั ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
หมำยเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรร้ องขอให้ ท่ำนส่ งเอกสำรหรือข้อมูลเพิ่มเติมตำมควำมจำเป็ น
กรุณำตรวจสอบควำมถูกต้ องและสมบูรณ์ ของเอกสำร พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องในเอกสำรทีเ่ ป็ นสำเนำทุกฉบับ
ข้อมูลทัว่ ไป (กรุณำกรอกข้อมูลในส่ วนนีใ้ ห้ สมบูรณ์)
ชื่อผู้เอำประกันภัย

กรมธรรม์ เลขที่

บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่ / Passport No.

เพศ

วัน / เดือน / ปี เกิด

ทีอ่ ยู่ปัจจุบันทีต่ ิดต่ อได้
อำชีพ

อีเมล์ทตี่ ิดต่ อได้

เบอร์ โทรศัพท์ มือถือ

เบอร์ โทรศัพท์ บ้ำน / ทีท่ ำงำน

ในกรณีทชี่ ื่อผู้เอำประกันภัยและชื่อผู้ถอื กรมธรรม์ ไม่ ได้เป็ นชื่อเดียวกัน

ท่ ำนได้เรียกร้ องค่ ำสินไหมทดแทนกับบริษัทอืน่ หรือไม่  ใช่  ไม่ ใช่

โปรดระบุชื่อผู้เอำประกันภัย

ในกรณีทใี่ ช่ โปรดระบุชื่อบริษัท

กรณีเรียกร้ องค่ำสินไหมภำยใต้ สิทธิประโยชน์ ของบัตรเครดิต โปรดระบุประเภทบัตรเครดิต_________________________________เลขทีบ่ ัตรเครดิต_________________________________________
ช่ องทำงกำรรับค่ำสินไหมทดแทน
 เช็คเงินสด
- ทีอ่ ยู่ในกำรจัดส่ งเช็ค _________________________________________________________________________________________________________________
 ระบบโอนผ่ำนบัญชีธนำคำร
- สำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้เอำประกันภัย ประเภทออมทรัพย์ (หน้ ำแรก)
คำรับรอง / หนังสือให้ ควำมยินยอม
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดที่ระบุในแบบฟอร์มเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนนี้ เป็ นความจริ งทุกประการ
ข้าพเจ้าทราบดีวา่ บริ ษทั หรื อตัวแทนอาจส่ งต่อหรื อสอบถามรายละเอียดข้อมูลส่ วนตัวที่เกี่ยวเนื่องจากการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนนี้ ให้กบั บริ ษทั ประกันภัยรายอื่นและ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรื อแพทย์ ที่เคยทาการตรวจสุ ขภาพของข้าพเจ้า/ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ/ผูเ้ สี ยหาย มีอานาจแจ้งข้อความใด ๆ เกี่ยวกับการเจ็บป่ วย บาดเจ็บ ประวัติทางการแพทย์
การปรึ กษา การให้ยาหรื อการรักษา และประวัติทางการแพทย์ท้งั หมดรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเอาประกันภัยและการเรี ยกร้องค่าชดเชยเพื่อส่ งมอบต่อ บริ ษทั ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด(มหาชน)
หรื อ ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั อนึ่ง สาเนาคารับรอง / หนังสื อให้ความยินยอมฉบับนิ้ให้ถือว่ามีผลบังคับใช้ได้เช่นเดียวกับต้นฉบับ

______________________
ลายมือชื่อของผูเ้ อาประกันภัย

_______________
วันที่

______________________
ลายมือชื่อผูก้ ระทาการแทน

_____________
วันที่

เฉพำะเจ้ ำหน้ ำที่
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับเรื่ อง ...................................................................................................................
โทรศัพท์ .....................................................................................................................................................

สาขา / ช่องทาง ..............................................................................................
วันที่ ..............................................................................................

ส่ วนที่ 1 : ค่ ารักษาพยาบาล ชดเชยรายได้ / ชดเชยกระดูกแตกหัก ประกันภัยโรคมะเร็ง
วัน เวลา ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วย (วัน / เดือน / ปี )
/
/
บรรยายลักษณะการเกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ และ/หรือ อาการที่ปรากฏ

เวลา

วันที่พบแพทย์ ครั้งแรก
กรณีประสบอุบัติเหตุจากยานพาหนะ

/

/

ขณะเกิดเหตุผเู ้ อาประกันภัย ขับขี่ โดยสาร ใช้ทางเท้า
ประเภทยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อื่นๆ
แจ้งความสถานีตารวจ

เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมมีดงั นี้
ค่ารักษาพยาบาล

ชดเชยรายได้ / ชดเชยกระดูกแตกหัก

 ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล(ต้นฉบับ)
จานวน______ฉบับ จานวนเงินรวม___________________บาท
 ใบรับรองแพทย์
 สาเนาบัตรประชาชนหรื อหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประภัย
 สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ อาประกันภัย
 หนังสื อรับรองการเป็ นพนักงาน (กรณี ประกันกลุ่มพนักงาน)
 เอกสารยืนยันการเดินทาง (กรณี ประกันการเดินทาง)






สาเนาใบรับรองแพทย์
สาเนาใบแจ้งหนี้หรื อสาเนาใบเสร็จรับเงิน
สาเนาบัตรประชาชนของผูเ้ อาประกันภัย
ฟิ ล์มเอกซเรย์และการแปลผลโดยแพทย์
(เฉพาะกรณี ชดเชยกระดูกแตกหัก)

ส่ วนที่ 2 : การเสียชีวติ

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การสู ญเสียอวัยวะ

วันที่เกิดเหตุ (วัน / เดือน / ปี )

/

/

ประกันภัยแผนโรคมะเร็ง

เวลา






สาเนาใบรับรองแพทย์
สาเนาบัตรประชาชนของผูเ้ อาประกันภัย
รายงานผลชิ้นเนื้อ
ประวัติการรักษา

สถานที่เกิดเหตุ

กรุณาบรรยายสาเหตุและลักษณะการเกิดเหตุ

เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมมีดงั นี้
การเสียชีวติ





ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและสู ญเสี ยอวัยวะ

สาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผูเ้ อาประกันภัย
สาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผูร้ ับผลประโยชน์
สาเนาใบมรณบัตรของผูเ้ อาประกันภัย
สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ (รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าพนักงานตารวจ)

 สาเนาหนังสื อรับรองการตาย (รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าพนักงานตารวจ)
 สาเนาบันทึกประจาวันเกี่ยวกับคดี (รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าพนักงานตารวจ)






ใบรับรองแพทย์
ประวัติการรักษา
รู ปถ่ายปั จจุบนั (เต็มตัว) / การสูญสี ยอวัยวะ
สาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผูเ้ อาประกันภัย

( กรณี จ่ายผูร้ ับผลประโยชน์กรุ ณาแนบ สาเนาบัตรประชาชน
และทะเบียนบ้านของผูร้ ับผลประโยชน์ )

ส่ วนที่ 3 : การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋ าเดินทาง  การล่าช้ าของกระเป๋ าเดินทาง  การล่าช้ าในการเดินทาง  อืน่ ๆ...................................
วันที่เกิดเหตุ (วัน / เดือน / ปี )

/

/

เวลา

สถานที่เกิดเหตุ ( เมือง / ประเทศ )

กรุณาบรรยายสาเหตุและลักษณะการเกิดเหตุ ( กรณีกระเป๋ าเดินทางล่ าช้ า โปรดระบุวนั เวลา ที่ได้ รับกระเป๋ า )

กาหนดการเดินทางเดิม
วัน / เดือน / ปี _______/________/________ เวลาออกเดินทาง _________________ เวลามาถึง _________________ เที่ยวบิน __________________

กาหนดการเดินทางใหม่
วัน / เดือน / ปี _______/________/________ เวลาออกเดินทาง _________________ เวลามาถึง _________________ เที่ยวบิน __________________
รายละเอียดของรายการสู ญหายหรือเสียหายของกระเป๋ าเดินทาง / ค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากการล่ าช้ าในการเดินทางหรือการล่ าช้ าของกระเป๋ าเดินทาง
รายการสู ญหาย / เสี ยหาย / ค่ าใช้ จ่าย
วัน / เดือน / ปี ที่ซื้อ
ราคาที่ซื้อ หรือ ค่ าซ่ อมแซม

เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมดังนี้







สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
หนังสื อรับรองจากสายการบิน ( กรณี การล่าช้าของการเดินทางหรื อกระเป๋ าเดินทาง, การบอกเลิกหรื อลดจานวนวันเดินทาง ให้ระบุเหตุผลและระยะเวลา )
เอกสารแสดงการชดใช้ของผูข้ นส่งหรื อเจ้าของสถานพานัก
เอกสารรายงานความเสี ยหายหรื อสู ญหายที่ออกโดยตารวจ / สถานพานัก / สายการบินหรื อบริ ษทั ขนส่ง
ใบเสร็ จต้นฉบับ แสดงรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
เอกสารแสดงการสารองการเดินทางและเอกสารแสดงการเดินทางจริ ง

