ใบนําส่ งเรียกร้ องสิ นไหมมรณกรรม/ผลประโยชน์ ผู้ชําระเบีย/ทุพพลภาพ
ชือผูน้ าํ ส่ง : …………………………………………………………………… วันทีนําส่ง : ……………………………………..
ชือตัวแทน/ผูบ้ ริ หารตัวแทน/นายหน้า : ….…………………………………………………..… รหัส : ……………………..…………. โทรศัพท์ : …………………..………
หน่วย/เขต/ภาค/ธนาคาร : ……….………………………………………………….. ….สาขา : ……...……………………………

โทรสาร : ………………..………….

รายละเอียดการเรียกร้ อง
กรมธรรม์เลขที : ……………………………………………… ชือผูเ้ อาประกันภัย : …………………………………………………...………………
ชือผูช้ าํ ระเบียประกันภัย : ……………………………………………….…………………….
กรุณาจัดส่ งเอกสารทุกฉบับและจัดเรียงเอกสารตามลําดับหัวข้ อ (ขีดเครื องหมาย ลงใน
เฉพาะรายการทีจัดส่ งมา)

กรณีสินไหมมรณกรรม
เอกสารประกอบการเรียกร้ องสิ นไหมมรณกรรม
1. กรณีเสี ยชีวติ ตามธรรมชาติ
กรณีอบุ ัติเหตุ หรื อถูกฆาตกรรม หรื อมีผลทางคดี
1. แบบฟอร์มเรี ยกร้องสิ นไหมมรณกรรม (กรุ ณาลงนามในส่ วน
ใช้ เอกสารตามข้อ 1-11 เพิมเติม
ผูร้ ับประโยชน์และท่อนท้ายในส่ วนใบมอบฉันทะให้ครบถ้วน )
12. สําเนาบันทึกประจําวัน วันทีเกิดเหตุ รับรองสําเนาถูกต้องโดย
2. ใบรับรองแพทย์ผรู ้ ักษาสําหรับสิ นไหมมรณกรรม
เจ้าหน้าทีตํารวจ (ข้อไป และ ข้อกลับ)
3. รายงานการสอบสวนมรณกรรมของผูเ้ อาประกันภัยโดยผูบ้ ริ หารตัวแทน/ตัวแทน
13. สําเนาใบชันสูตรพลิกศพทีรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าทีตํารวจ
4. มรณบัตร ต้นฉบับ พร้อมสําเนามรณบัตร (รับรองสําเนาถูกต้อง)
(ด้านหน้า และ ด้านหลัง)
5. สําเนาบัตรประชาชนของผูต้ าย (รับรองสําเนาถูกต้อง)
กรณีมีการผ่าพิสูจน์ ศพ
6. สําเนาทะเบียนบ้านของผูต้ ายทีจําหน่าย"ตาย" (รับรองสําเนาถูกต้อง)
7. สําเนาบัตรประชาชนของผูร้ ับผลประโยชน์ทุกคน (รับรองสําเนาถูกต้อง)
14. รายงานการตรวจศพ รับรองโดยเจ้าหน้าทีตํารวจหรื อแพทย์ผผู ้ า่ ศพ
8. สําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับผลประโยชน์ทุกคน (รับรองสําเนาถูกต้อง)
กรณีผ้ ชู ําระเบียเสี ยชีวติ หรื อผู้รับประโยชน์ เป็ นผู้เยาว์
9. กรมธรรม์ประกันชีวิตต้นฉบับ (กรณี สูญหาย ใช้ใบแจ้งความเอกสาร
สู ญหาย)
15. สําเนาบัตรประชาชนของผูป้ กครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
10. รู ปถ่ายปั จจุบนั ของผูร้ ับประโยชน์ทุกท่าน เพือยืนยันบุคคลตามประกาศ
(กรณี ไม่ใช่บิดา-มารดา กรุ ณาแนบสําเนาคําสังศาลแต่งตังผูป้ กครอง)
สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในกรณี ทีไม่มีตวั แทนบริ การ
16. คําร้องขอเปลียนแปลงผูป้ กครอง (กรณี ผชู ้ าํ ระเบียเสี ยชีวติ )
หรื อ การชือประกันผ่านช่องทางโทรศัพท์
11.สําเนาหน้าบัญชีธนาคารของผูร้ ับประโยชน์ทุกท่าน เพือโอนเงินมูลค่าหน่วยลงทุน
เฉพาะกรมธรรม์แบบ ยูนิตลิงค์
หมายเหตุ: - กรณีอายุกรมธรรม์ ไม่ ถึง 2 ปี นับจากวันทําสั ญญา และวันต่ ออายุฯ ให้ จัดส่ งแบบฟอร์ มเรียกร้ องสิ นไหมมรณกรรม (ตามข้ อ 1) เพิมเติมอีก 1 ฉบับ
- กรณีผ้ รู ับผลประโยชน์ มีสัญชาติอเมริกนั และมีเอกสารการเสี ยภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ แนบเอกสาร W-9
- กรณีผ้ รู ับประโยชน์ ทีมีส่วนเกียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่ น มีถินทีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา แต่ ปัจจุบันไม่ มสี ่ วนเกียวข้ องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาแล้ ว ให้ แนบเอกสาร W-8 BEN
กรณีเรียกร้ องขอยกเว้ นเบียประกันภัย (WP/PB) เนื องจาก ผู้เอาประกันภัย หรื อผู้ชําระเบียทุพพลภาพ
เอกสารประกอบการเรียกร้ องกรณีขอยกเว้ นเบียประกันภัย (WP/PB) เนื องจาก ผู้เอาประกันภัย หรื อผู้ชําระเบียทุพพลภาพ
1. แบบฟอร์มเรี ยกร้องค่าทดแทนทุพพลภาพ
4. รู ปถ่ายปั จจุบนั ทีบ่งชีการทุพพลภาพของผูเ้ อาประกันภัย
2. ใบแสดงความเห็นแพทย์ (ด้านหลังแบบฟอร์มทุพพลภาพ)
5. สําเนาประวัติการรักษาพยาบาลทังหมด
3. ฟิ ล์มเอ็กซเรย์ พร้อมรายงานผลการอ่าน (ถ้ามี)
6. กรมธรรม์ประกันชีวิตต้นฉบับ (กรณี สูญหาย ใช้ใบแจ้งความเอกสาร
สูญหาย)
เฉพาะพนักงานสาขา

: (กรณี เอกสารไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วน กรุ ณาส่ งคืนให้แก้ไขใหม่)
บริษัทฯ ได้ รับเอกสารดังกล่ างข้ างต้ นแล้ว และได้ มกี ารตรวจสอบเอกสารทีระบุมาแล้ว ปรากฏว่ า
ครบถ้วน
ไม่ครบ ขาดเอกสารดังต่อไปนี ……………………………………………………………………………………………………………….
ลงชือผูต้ รวจเอกสาร : ………………………………………. วันที : …………………………………………
บมจ. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ชัน 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถ.เพลินจิต กรุ งเทพฯ 10330 โทร. 0-2305-7000 โทรสาร 0-2263-0870 ทะเบียนเลขที บมจ.378
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