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
กรณีเสี ยชี วติ 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 ที รับเงินสิ นไหมท่านละ
(กรณี ไม่ใช่บิดา-มารดา กรุ ณาแนบสําเนาคําสังศาลแต่งตังผูป้ กครอง)
100,000 บาทถ้วนขึนไป เพือยืนยันบุคคลตามประกาศสํานักงานป้ องกันและ
16. คําร้องขอเปลียนแปลงผูป้ กครอง (กรณี ผชู ้ าํ ระเบียเสี ยชีวติ )
ปราบปรามการฟอกเงิน ในกรณี ทีไม่มีตวั แทนบริ การ หรื อ การชื อประกันผ่านช่องทางโทรศัพท์
11.สําเนาหน้าบัญชีธนาคารของผูร้ ับประโยชน์ทุกท่าน เพือโอนเงินมูลค่าหน่วยลงทุน
เฉพาะกรมธรรม์แบบ ยูนิตลิงค์
หมายเหตุ:- กรณีอายุกรมธรรม์ไม่ ถึง 2 ปี นับจากวันทําสั ญญา หรื อวันต่ ออายุกรมธรรม์ ให้จัดส่ งหนังสื อยินยอมให้ เปิ ดเผยประวัติการรักษา พร้ อมลงนามผู้ให้ความยินยอม เพิมเติมอีก 1 ฉบับ
- กรณีผ้รู ับผลประโยชน์ มีสัญชาติอเมริกัน และมีเอกสารการเสี ยภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ แนบเอกสาร W-9
- กรณีผ้รู ับประโยชน์ ทีมีส่วนเกียวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่ น มีถินทีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ ปัจจุบันไม่มีส่วนเกียวข้ องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ 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
st

Allianz Ayudhya Pcl. 1 Floor, Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, Bangkok10330 Thailand Tel. 0-2305-7000 Fax 0-2263-0313

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมมรณกรรมของผู้เอาประกันภัย / ผู้ชำ�ระเบี้ยประกันภัย
1. ชื่อผู้เสียชีวิต
อาย
ปี
เป็นผูเ้ อาประกันภัย  ของกรมธรรม์เลขที่
		
เป็นผูช้ �ำ ระเบีย้   ของกรมธรรม์เลขที่
(ชือ่ ผูเ้ อาประกันภัย
)
เป็นผูช้ �ำ ระเบีย้   ของกรมธรรม์เลขที่
(ชือ่ ผูเ้ อาประกันภัย
)
ทีอ่ ยูค่ รัง้ สุดท้ายของผูเ้ สียชีวติ หมูบ่ า้ น/อาคารชุด
เลขที่
หมูท่ ่ี
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำ�บล/แขวง
อำ�เภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์
อาชีพครัง้ สุดท้ายของผูเ้ สียชีวติ
ตำ�แหน่งครัง้ สุดท้าย
2. ชือ่ ผูย้ น่ื คำ�ร้องขอรับเงิน (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
สัญชาติ
กรณีทถ่ี อื สัญชาติมากกว่า 1 สัญชาติ กรุณาระบุ
เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ
เกิดทีป่ ระเทศ
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ สียชีวติ
เอกสารทีใ่ ช้แสดง     บัตรประจำ�ตัวประชาชน เลขที่
วันทีห่ มดอายุ
ทะเบียนบ้าน     หนังสือเดินทาง (Passport)  วันทีห่ มดอายุ
อืน่ ๆ ระบุ
เลขที่
วันทีห่ มดอายุ
กรณีมบี ตั รประจำ�ตัวผูม้ ถี น่ิ ทีอ่ ยูอ่ ย่างถาวรอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา(Green Card) โปรดระบุเลขที่
วันทีห่ มดอายุ
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั
รหัสไปรษณีย์
ประเทศ
สถานทีต่ ดิ ต่อได้         ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั
ทีอ่ ยูอ่ น่ื ๆ
รหัสไปรษณีย์
ประเทศ
โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้
อีเมล
อาชีพ
ตำ�แหน่งครัง้ สุดท้าย
ท่านเป็นผูร้ บั ประโยชน์ตามกรมธรรม์ฉบับนีห้ รือไม่     ใช่         ไม่ใช่
3. ผูเ้ อาประกันภัย/ผูช้ �ำ ระเบีย้ ถึงแก่กรรมเมือ่ วันที่
เวลา
สถานที่
สาเหตุทถ่ี งึ แก่กรรม
  อุบตั เิ หตุ
  ฆาตกรรมหรือฆ่าตัวตาย  โปรดระบุเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ โดยละเอียด
  ความเจ็บป่วย ผูเ้ อาประกันภัย/ผูช้ �ำ ระเบีย้ ได้บอกกล่าวถึงอาการเจ็บป่วยหรือมีอาการแสดงถึงความเจ็บป่วยให้เห็นครัง้ แรกเมือ่
อาการทีส่ งั เกตเห็น
ผูเ้ อาประกันภัย/ผูช้ �ำ ระเบีย้ ไปพบแพทย์ครัง้ แรกเกีย่ วกับอาการเจ็บป่วยครัง้ หลังสุดเมือ่
ชือ่ แพทย์/สถานพยาบาลทีไ่ ปพบ
4.ชือ่ แพทย์และทีอ่ ยูห่ รือสถานพยาบาลทีผ่ เู้ อาประกันภัย/ผูช้ �ำ ระเบีย้ เข้ารับการรักษาครัง้ สุดท้ายและในระยะใกล้เคียงกับวันเริม่ สัญญาหรือก่อนหน้านัน้
		
ชือ่ แพทย์หรือสถานพยาบาล
ทีอ่ ยูโ่ รงพยาบาล/สถานพยาบาล
วันทีร่ กั ษา
โรคทีท่ �ำ การรักษา

5.ผู้เอาประกันภัย/ผู้ชำ�ระเบี้ย มีประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพไว้กับ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และบริษัทหรือสถาบันอื่นดังนี้
ชือ่ บริษทั ประกันภัย
หมายเลขกรมธรรม์
วันเริม่ สัญญา
จำ�นวนเงินเอาประกันภัย จำ�นวนเงินเอาประกันอุบตั เิ หตุ
บมจ.อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวติ
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อเท็จจริงตามแบบฟอร์มเรียกร้องฉบับนีต้ ลอดจนเอกสารและหลักฐานต่างๆทีไ่ ด้แถลงและส่งมอบให้ไว้แก่บริษทั ดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ทราบ
และเข้าใจข้อเท็จจริงทัง้ หมดเป็นอย่างดี และยอมรับว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ นอกจากนีใ้ นกรณีทข่ี า้ พเจ้ามีสญ
ั ชาติอเมริกนั หรือมีสถานทีต่ ดิ ต่อหรือถิน่
ทีอ่ ยูห่ รือทีท่ �ำ งานหรือสถานประกอบการในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือมีรายได้ทม่ี าจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือตกอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์หรือเงือ่ นไขทีต่ อ้ งเสียภาษีตาม
กฎหมายสหรัฐอเมริกาหรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษทั จัดเก็บ ใช้ เปิดเผย หรือส่งข้อมูลทัง้ หมดไม่วา่ เป็นข้อมูลส่วนบุคคล
หรือข้อมูลการติดต่อของข้าพเจ้าให้กบั หน่วยงานภาครัฐในประเทศหรือต่างประเทศทีก่ �ำ กับดูแลการปฎิบตั ติ ามกฎหมาย FATCA รวมทัง้ ให้สทิ ธิแก่บริษทั ในดำ�เนินการตาม
ทีก่ ฎหมาย FATCA ได้ก�ำ หนด 										
แบบฟอร์มฉบับนีท้ �ำ ขึน้ ณ หมูบ่ า้ น/อาคารชุด
ถนน
ตำ�บล/แขวง
ลงชือ่
(

ผูร้ บั ประโยชน์

อำ�เภอ/เขต
)

เลขที่

ลงชือ่
(
                                    พยาน

หมูท่ ่ี

)

จังหวัด

ตรอก/ซอย

เมือ่ วันที่

ลงชือ่
(
                                     พยาน

)

หนังสือแจ้งความจำ�นง
เปิดเผยข้อมูลประวัตสิ ขุ ภาพ ประวัตทิ างการแพทย์
ข้าพเจ้าตกลงมอบฉันทะให้แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล ทีท่ �ำ การรักษา
การตรวจรักษา หรือการดำ�เนินการอื่นๆ พร้อมสำ�เนาเอกสารให้แก่บริษัทฯ และยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ ปรับปรุง รวมถึงทำ�การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล                                
ดังกล่าวตลอดไป ทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ ประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทนและการปฏิบตั ติ ามสัญญาประกันภัย  อนึง่ สำ�เนาของหนังสือฉบับนีใ้ ห้ถอื ว่ามีผลบังคับ
ได้เช่นเดียวกับเอกสารต้นฉบับทุกประการ
ลายเซ็นผูใ้ ห้การยินยอม (ผูร้ บั ประโยชน์)   ลงชือ่
วันที่
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บมจ. อลิ อั น ซ์ อยุ ธ ยา ประกั น ชี วิ ต ชั้ น 1 อาคารเพลิ น จิ ต ทาวเวอร์ 898 ถนนเพลิ น จิ ต เขตปทุ ม วั น กรุ ง เทพฯ 10330 โทร.0-2305-7000 โทรสาร 0-2305-7011 ทะเบี ย นเลขที่ 0107537001315
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