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หนังสือเรียกรองคาสินไหมมรณกรรม
สวนที่ 1 เพื่อประโยชนของทานกรุณากรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณ พรอมลงชื่อรับรองและลงชื่อยินยอม สาขา
เปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยผูรับประโยชน/ผูที่มีสวนไดเสียเทานั้น มิฉะนั้นบริษัทถือวาการเรียกรองนี้ ชื่อผูรบั
ยังไมสมบูรณ

วันที่

ชือ่ -นามสกุลผูเ อาประกันภัย..................................................................................อายุ.....................เลขประจําตัวประชาชน.....................................................
วันทีม่ รณกรรม......................................เวลา...............................สถานทีม่ รณกรรม O ทีบ่ า น O ทีโ่ รงพยาบาล O สถานทีเ่ กิดเหตุ (กรณีมรณกรรมผิดธรรมชาติ)
กรมธรรมทงั้ หมดกับ บริษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน).........................................................................................................................................................
กรมธรรมกบั บริษทั ประกันภัยอืน่ (ชือ่ บริษทั , เลขกรมธรรม).............................................................................................................................................................
กรณีมรณกรรมตามธรรมชาติ

มรณกรรมจากโรค....................................................................................................................................................................
รายละเอียดการเจ็บปวย.................................................................................................................................................................................................................
เจ็บปวยมานาน(เดือน/ป)..................................สถานพยาบาลทีร่ บั การรักษา (ทัง้ หมด).....................................................................................................................
กรณีมรณกรรมผิดธรรมชาติ

O อุบัติเหตุ

O ถูกฆาตกรรม

O ฆาตัวตาย

O อื่นๆ

วันทีเ่ กิดเหตุ..........................................เวลา................................สาเหตุจาก..............................................................................................................................
สถานที่เกิดเหตุ..................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
รายละเอียดการเกิดเหตุ.............................................................................................................................................................................................................
มีการแจงความหรือไม O ไมมี O มี ระบุชอื่ สถานีตํารวจ..................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอเท็จจริงตามหนังสือเรียกรองฉบับนีต้ ลอดจนเอกสารและหลักฐานตางๆ ทีไ่ ดแถลงและสงมอบใหไวแก บริษทั ไทยประกันชีวติ
จํากัด (มหาชน) ดังกลาว ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอเท็จจริงทั้งหมดเปนอยางดี และยอมรับวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ
หนังสือฉบับนี้ทําขึ้น

O ณ บริษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ/สาขา........................................................................................
O ณ บานเลขที.่ ......................หมูท .ี่ ............ถนน...............................................ตําบล/แขวง.....................................................
อําเภอ/เขต……..............................................จังหวัด.............................................................................................................

ลงชื่อ x.................................................................................ผูรับประโยชน/ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูเรียกรอง วันที่..........................
(.................................................................................)
เบอรโทรศัพท.......................................................
สวนที่ 2 คํารับรองของผูใ หบริการ
ขาพเจาไดตรวจสอบแลว เมือ่ วันที.่ ......................................................รับรองวา ผูเ อาประกันภัยมรณกรรมในวัน เวลา และดวยสาเหตุดงั กลาวขางตนจริง
ชือ่ -นามสกุลตัวแทนผูใ หบริการ...............................................................................รหัสตัวแทน............................................เบอรมอื ถือ..............................................
ลงชือ่ ผูบ ริหารตัวแทน ผูต รวจสอบ............................................................................................เบอรมอื ถือ...........................................................................................
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หนังสือเรียกรองหนึ่งฉบับตอผูรับประโยชนหนึ่งคน
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หนังสือเรียกรองคาสินไหมมรณกรรม
ชือ่ -นามสกุลผูเ อาประกันภัย..................................................................................อายุ.....................เลขประจําตัวประชาชน.....................................................
กรมธรรมที่..............................................................................................................................................................................................................................
ชือ่ -นามสกุลผูร บั ประโยชน..................................................................................อายุ.....................เลขประจําตัวประชาชน.....................................................
อาชีพ...........................................................................................................เบอรโทรศัพท......................................................................................................
ทีอ่ ยูป จ จุบนั เลขที.่ ...................................หมู. ...................ถนน...................................................................ตําบล /แขวง..................................................................
อําเภอ/เขต.........................................................................จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย. ......................................................
การรับเงิน ขาพเจามีความประสงค
O โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากในนามผูร บั ประโยชน (ตองแนบสําเนาหนาสมุดบัญชี) ธนาคาร....................................................................................................
ชือ่ บัญชี..........................................................................................................................เลขทีบ่ ญ
ั ชี...................................................................................................
O สงเช็คใหขา พเจาตามทีอ่ ยู ปจจุบนั
O ใหตวั แทนเปนผูร บั เช็ค O รับเงิน ทีส่ ํานักงานใหญ/สาขา.....................................................................................
O ใหบริษัทแจงผลอนุมัติผาน SMS เขามือถือหมายเลข.............................................................................................
หนังสือใหความยินยอม
ขาพเจา ในฐานะทีเ่ ปน ผูร บั ประโยชน หรือผูแ ทนโดยชอบธรรมของผูร บั ประโยชนของผูเ อาประกันภัย ผูอ า งสิทธิ์ ผูร บั มอบอํานาจผูใ หความยินยอม ตามกรมธรรม
ประกันภัยของบริษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด(มหาชน) (“บริษทั ”) ขอใหและยินยอมให แพทย สถานพยาบาล บริษทั ประกันภัยอืน่ หรือผูถ อื กรมธรรม / ผูท รงกรมธรรม
และ / หรือบริษทั นายหนาประกันภัย หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ มีขอ มูลสวนบุคคล ขอมูลสุขภาพและประวัตกิ ารรักษาพยาบาลของผูเ อาประกันภัยทีผ่ า นมาหรือจะมี
ขึน้ ในอนาคต เปดเผยขอมูลสุขภาพและประวัตกิ ารรักษาพยาบาลของผูเ อาประกันภัยใหแกบริษทั ตัวแทนประกันชีวติ ของบริษทั บริษทั ประกันภัยตอ การแลกเปลีย่ น
ขอมูลระหวางบริษทั หรือผูแ ทนของบริษทั เพือ่ การพิจารณาสินไหมตามกรมธรรมประกันภัย หรือดําเนินการใด ทีเ่ กีย่ วของกับกรมธรรมประกันภัย
ขาพเจาในฐานะทีเ่ ปนผูร บั ประโยชน หรือผูแ ทนโดยชอบธรรมของผูร บั ประโยชน ยินยอมให บริษทั เก็บรวบรวมใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ขาพเจาและ / หรือผูร บั ประโยชน(กรณีเปนผูเ ยาว) และผูเ อาประกันภัยทีร่ วมถึง ขอมูลสุขภาพและประวัตกิ ารรักษาพยาบาลของผูเ อาประกันภัย ตอหนวยงาน
ที่มีอาํ นาจตามกฎหมาย หรือตอบริษัทประกันภัยตอ บุคคลที่เกี่ยวของ ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท บุคลากร หรือ ผูแทนของบริษัท หรือผูถือกรมธรรม
/ ผูท รงกรมธรรม และ / หรือบริษทั นายหนาประกันภัย เพือ่ การพิจารณาสินไหมตามเงือ่ นไขกรมธรรมประกันภัย หรือใชประโยชนทางการแพทยหรือเพือ่ ใช
ในการดําเนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับกรมธรรมประกันภัย
อนึง่ สําเนาใบหนังสือใหความยินยอมนีใ้ หถอื วามีผลบังคับไดเชนเดียวกับตนฉบับ
ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความตลอดจนเงือ่ นไขและวิธปี ฏิบตั ขิ องบริษทั ตามเอกสารฉบับนี้ เปนอยางดีโดยละเอียดครบถวนแลว เห็นวาถูกตองตาม
เจตนาของขาพเจาจึงไดตกลงยินยอมผูกพันปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข และวิธปี ฏิบตั ขิ องบริษทั ทุกประการ
ขาพเจาขอรับรองวาขอเท็จจริงตามหนังสือเรียกรองฉบับนีต้ ลอดจนเอกสารและหลักฐานตางๆ ทีไ่ ดแถลงและสงมอบใหไวแกบริษทั ดังกลาว ขาพเจา
ไดทราบและเขาใจขอเท็จจริงทัง้ หมดเปนอยางดี และยอมรับวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ
หมายเหตุ : - กรณีผรู บั ประโยชนเปนผูเ ยาวใหผปู กครองลงนามแทนพรอมระบุความสัมพันธ - กรณีลงนามโดยใชวธิ พี มิ พลายนิว้ มือ ตองมีพยานลงนามรับรอง 2 คน

ลงชือ่ x............................................................................
(.............................................................................)

ลงชือ่ ............................................................................ผูใ หความยินยอมในฐานะ
(...........................................................................) บิดา/มารดา

ลงชือ่ .................................................................................
(...............................................................................)

ลงชือ่ ............................................................................
(...........................................................................)

ผูร บั ประโยชน/ ผูเ รียกรอง

พยาน/ตัวแทนประกันชีวติ /นายหนาประกันชีวติ

ผูแ ทนโดยชอบธรรมของผูร บั ประโยชน
(กรณีผรู บั ประโยชนยงั ไมบรรลุนติ ภิ าวะ)

พยาน

ผูล งลายมือชือ่ ในเอกสารฉบับนีข้ อยืนยันวาไดรบั ทราบรายละเอียดและขอกําหนดตางๆ ตามทีร่ ะบุไวในนโยบายคุม ครองขอมูลสวนบุคคล
ทีบ่ ริษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) ไดแจงใหทราบกอนหรือขณะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลแลว
ทานสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายคุม ครองขอมูลสวนบุคคลของบริษทั และสิทธิ์ ของเจาของขอมูลสวนบุคคลไดทเี่ ว็บไซต
https://www.thailife.com/PrivacyPolicy หรือ สามารถสแกนคิวอารโคดทีป่ รากฏ
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การเรียกรองคาสินไหมมรณกรรม
1. ผูเรียกรองสินไหม
การเรียกรองสินไหมมรณกรรมเปนหนาทีข่ องผูร บั ประโยชนทจี่ ะตองเปนผูเ รียกรองสินไหม และลงลายมือชือ่ ในหนังสือเรียกรองสินไหม
รวมถึงลงลายมือชื่อแสดงความยินยอมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดวยตนเอง เวนแต
1.1 ผูรับประโยชนอายุไมเกิน 15 ป ใหผูปกครอง หรือผูแทนโดยชอบธรรมดําเนินการแทนผูรับประโยชน
1.2 ผูรับประโยชนอายุตงั้ แต 15 ป แตไมเกิน 20 ป ใหมีผูปกครอง หรือผูแทนโดยชอบธรรมลงนามผูใหความยินยอมมาดวย
1.3 ผูรับประโยชนไมสามารถลงลายมือชื่อได ใหพิมพลายนิ้วมือ และมีพยานลงลายมือชื่อรับรองลายพิมพนิ้วมืออยางนอย 2 คน
1.4 ผูรับประโยชนเปนผูไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรมดําเนินการแทน
2. เอกสารประกอบการเรียกรองสินไหมมรณกรรม
2.1 เอกสารประกอบการเรียกรองเบื้องตน
(1) หนังสือเรียกรองคาสินไหมมรณกรรม ตามแบบฟอรมบริษัท (ปช.11) ของ ผูรับประโยชนทุกคน
(2) ใบยินยอมของผูรับประโยชนหรือทายาทในการเปดเผยประวัติ
(3) สําเนาใบมรณบัตร โดยตองนําตนฉบับมาแสดงดวย
(4) สําเนาบัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน
(5) สําเนาบัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียนบาน ที่มีการจําหนายตายของผูเอาประกันภัย
2.2 เอกสารประกอบการเรียกรองเพิ่มเติม กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเหตุอื่น
(1) สําเนาบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดี ที่ไดรับรองสําเนาถูกตองจากเจาหนาที่ตํารวจ
(2) สําเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
(3) ภาพถาย หรือแผนที่แสดงการเกิดเหตุ (ถามี)
2.3 เอกสารประกอบการเรียกรองเพิม่ เติม กรณีเสียชีวติ ทีส่ ถานพยาบาลและอายุกรมธรรมไมพน 2 ป นับแตวนั เริม่ สัญญา หรือวันตอสัญญา
ครั้งสุดทาย หรือ เสียชีวิตจากโรครายแรงตามสัญญาที่ใหความคุมครองโรครายแรง
(1) ใบรับรองแพทย ตามแบบฟอรมบริษัท (ปช.17) หรือใบรายงานของแพทย
(2) รายงานผลตรวจชิ้นเนื้อหรือรายงานการตรวจดวยวิธี MRI/CT Scan/X-ray แลวแตกรณี
2.4 เอกสารประกอบการเรียกรองเพิ่มเติม กรณีตางๆ เกี่ยวกับผูรับประโยชน
(1) ผูรับประโยชนเปนผูเยาว และบิดามารดาเสียชีวิต เพิ่ม สําเนาคําสั่งศาลตั้งผูปกครองของผูเยาว
(2) ผูรับประโยชนเสียชีวิตกอนหรือพรอมกับผูเอาประกันภัยและไมมีผูรับประโยชนอื่น เพิ่ม สําเนาคําสั่งศาล ตั้งผูจัดการมรดกของ
ผูเอาประกันภัย
(3) ผูรับประโยชนเสียชีวิตภายหลังผูเอาประกันภัยเสียชีวิต เพิ่ม สําเนาคําสั่งศาลตั้งผูจัดการมรดกของผูรับประโยชน
2.5 เอกสารประกอบการเรียกรองทีเ่ ปนภาษาตางประเทศ ทีไ่ มใชภาษาอังกฤษจะตองไดรบั การแปลเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยหนวยงาน
ของรัฐ หรือ สถาบันการแปลที่ไดรับการรับรอง และถือเปนคาใชจายของผูรับประโยชน
3. ชองทางการติดตอกับบริษัท
ศูนยบริการขอมูลผูเอาประกันภัย หมายเลข 1124 หรือ
สวนคุม ครองสิทธิประโยชนสนิ ไหมทดแทน หมายเลข 02 247 0247 ตอ 3550 โทรสาร 02 246 1131 อีเมลที่ claimcenter@thailife.com
หมายเหตุ เอกสารที่เปนสําเนาใหลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองจากผูรับประโยชน หรือหนวยงานที่ออกเอกสารนั้น
กรณีที่จําเปนตองใชเอกสารอื่นเพิ่มเติมจากที่ไดระบุไวขางตน บริษัทจะมีหนังสือแจงใหดําเนินการเปนกรณีไป

