ใบนำส่ ง
กำรเรียกร้ องสินไหมมรณกรรมประกันกลุ่ม
เอกสำรทีต่ ้ องนำส่ งในทุกกรณี

นำส่ ง

ขำด/ไม่ ได้ ส่ง

นำส่ ง

ขำด/ไม่ ได้ ส่ง

1. สำเนำมรณบัตร รับรองสำเนำถูกต้องโดยผูถ้ ือกรมธรรม์
2. สำเนำทะเบียนบ้ำนของผูเ้ อำประกันภัย (ประทับตรำ "ตำย") รับรองสำเนำโดยผูถ้ ือกรมธรรม์
3. สำเนำทะเบียนบ้ำนของผูร้ ับประโยชน์ทุกคน รับรองสำเนำถูกต้องโดยผูถ้ ือกรมธรรม์
4. สำเนำบัตรประชำชนของผูเ้ อำประกันภัย รับรองสำเนำถูกต้องโดยผูถ้ ือกรมธรรม์
5. สำเนำบัตรประชำชนของผูร้ ับประโยชน์ทุกคน รับรองสำเนำถูกต้องโดยผูถ้ ือกรมธรรม์
6. สำเนำบัตรบันทึกเวลำ หรื อสมุดลงเวลำทำงำนของพนักงำน รับรองสำเนำถูกต้องโดยผูถ้ ือกรมธรรม์
7. หนังสื อรับรองกำรเป็ นพนักงำน (ต้นฉบับ) กรณี เป็ นพนักงำนบริ ษทั หรื อ
กรณี ผเู ้ สี ยชีวิตเป็ นนักเรี ยน ต้องส่ งหนังสื อรับรองกำรเป็ นนักเรี ยนจำกทำงโรงเรี ยน และต้องมีกำรประทับตรำ
ของโรงเรี ยนมำด้วยทุกครั้ง (ต้นฉบับ)
8. แบบคำร้องขอรับสิ นไหมทดแทน กรุ ณำกรอกรำยละเอียดและลงนำมโดยผูถ้ ือกรมธรรม์พร้อมประทับตรำ
และลงนำมโดยผูร้ ับสิ นไหมหรื อผูร้ ับประโยชน์ พร้อมให้ผใู้ ห้กำรยินยอม / ผูร้ ับประโยชน์ลงนำมใน
ใบมอบฉันทะ (ส่ วนท้ำยของแบบคำร้อง)ให้ครบถ้วน
9. ใบรับรองแพทย์ผรู ้ ักษำตำมแบบฟอร์มของบริ ษทั ฯ (ด้ำนหลังของแบบคำร้องขอรับสิ นไหมทดแทน)
10. หนังสื อรับรองกำรเอำประกันภัยกลุ่ม หรื อบัตรประจำตัวผูเ้ อำประกันภัย
เอกสำรทีต่ ้ องนำส่ งกรณีเสี ยชีวติ จำกอุบัติเหตุ
11. สำเนำบันทึกประจำวัน รับรองสำเนำถูกต้องจำกเจ้ำหน้ำที่ตำรวจแล้ว
12. สำเนำกำรชันสู ตรพลิกศพ รับรองสำเนำถูกต้องจำกเจ้ำหน้ำที่ตำรวจแล้ว
13. สำเนำหนังสื อรับรองกำรตำย หรื อรำยงำนกำรตรวจศพ กรณี มีกำรส่ งศพให้สถำบันนิ ติเวชตรวจศพ
รับรองสำเนำถูกต้อง โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
14. กรณี ค่ำรักษำใน รพ.ก่อนผูเ้ อำประกันภัยเสี ยชีวิต ต้องให้แพทย์ที่ทำกำรรักษำกรอกรำยละเอียดในใบรับรอง
โดยแพทย์ผตู ้ รวจลงนำมพร้อมประทับตรำของสถำนพยำบำล
หมายเหตุ
กรณี ผรู ้ ับประโยชน์ มีสัญชำติอเมริ กนั และ มีเอกสำรกำรเสี ยภำษีในประเทศอเมริ กำ ให้แนบเอกสำร W-9
กรณี ผรู ้ ับประโยชน์ ที่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับประเทศอเมริ กำ เช่นมีถิ่นทีอ่ ยู่ในประเทศอเมริกา แต่ปัจจุบนั ไม่มีสว่ นเกียวข้ องกับประเทศอเมริกาแล้ วให้แนบเอกสำร W-8 BEN
ผูน้ ำส่ ง ………………………………………………… (โทรศัพท์ : ………………………. โทรสำร ………………………………..)
วันที่ส่ง ………………………………………………... วันที่รับ …………………………………………………….
บริ ษทั ฯ ได้รับเอกสำรข้ำงต้นที่ท่ำนจัดส่ งมำ เพื่อเรี ยกร้องสิ นไหมมรณกรรมแล้ว กรณี เอกสำรที่จดั ส่ งยังไม่ครบตำมรำยละเอียดข้ำงต้น กรุ ณำ
เร่ งจัดส่ งเพื่อควำมรวดเร็ วในกำรพิจำรณำ
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ใคร่ ขอให้ท่ำนส่ งเอกสำรเพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำดังนี้
1. …………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………… 4. …………………………………………………………………..
ลงชื่ อ ……………………………………………………… วันที่ ………………………………………………………………..
บมจ. อลิอนั ซ์ อยุธยำ ประกันชีวิต ชั้น 1 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ 898 ถ.เพลินจิต กรุ งเทพฯ 10330 โทร 0-2305-7000 โทรสำร 0-2305-7011 ทะเบียนเลขที่ 0107537001315
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แบบคาร้ องขอรับสินไหมทดแทนสาหรับประกันภัยกลุ่ม
ถ้ อยแถลงของผู้ถือกรมธรรม์
1. ชื่อผูเ้ สี ยชีวิต
วันที่เสี ยชีวิต
สาเหตุการเสี ยชีวิต
2. ชื่อผูถ้ ือกรมธรรม์
เลขที่กรมธรรม์
3. วันที่เข้าทางาน / วันเริ่ มเข้าศึกษา
วันที่การประกันมีผลบังคับ
จานวนเงินเอาประกันภัย
บาท
4. ตาแหน่งหน้าที่ / ระดับชั้น
เงินเดือน
5. วันสุดท้ายของการทางาน / การเรี ยน
สาเหตุที่หยุดงาน / หยุดเรี ยน
6. วันสุดท้ายของการประกันสิ้ นสุดลง
สาเหตุ
7. ตามบันทึกนี้ ผเู ้ สี ยชีวิต เป็ นผูม้ ีสิทธิ ในการเอาประกันชีวิตกลุ่มได้หรื อไม่ ( ) ได้ ( ) ไม่ได้
วันที่

เดือน

บาท(ในกรณี นกั เรี ยน นิ สิต นักศึกษา ไม่ตอ้ งระบุ)

พ.ศ.
ลายเซ็นผูถ้ ือกรมธรรม์
(ประทับตรา)

ถ้ อยแถลงของผู้รับสิ นไหม / ผู้รับประโยชน์
1. ชื่อผูเ้ สี ยชีวิต
หมู่บา้ น/อาคารชุด
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล / แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์
2. วันที่เสี ยชีวิต
สาเหตุการเสี ยชีวิต
สถานที่เสี ยชีวิต
3. ชื่อผูย้ ื่นคาร้องขอรับเงิน (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
สัญชาติ
กรณี ที่ถือสัญชาติมากกว่า 1 สัญชาติ กรุ ณาระบุ
วัน/เดือน/ปี เกิด
เกิดที่ประเทศ
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ สี ยชีวิต
เอกสารที่ใช้แสดง ☐บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่
วันที่หมดอายุ
☐ ทะเบียนบ้าน ☐ หนังสื อเดินทาง (Passport) วันที่หมดอายุ
☐อื่นๆ ระบุ
เลขที่
วันที่หมดอายุ
กรณี มีบตั รประจาตัวผูม้ ีถิ่นที่อยู่อย่างถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริ กา(Green Card) โปรดระบุเลขที่
วันที่หมดอายุ
ที่อยู่ปัจจุบนั
รหัสไปรษณี ย ์
ประเทศ
สถานที่ติดต่อได้ ☐ ที่อยู่ปัจจุบนั ☐ ที่อยู่อื่นๆ
รหัสไปรษณี ย ์
ประเทศ
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
อีเมล์
อาชีพ
ตาแหน่งครั้งสุดท้าย
ท่านเป็ นผูร้ ับประโยชน์ตามกรมธรรม์ฉบับนี้ หรื อไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อเท็จจริ งตามแบบฟอร์ มเรี ยกร้องฉบับนี้ ตลอดจนเอกสารและหลักฐานต่างๆที่ได้แถลงและส่งมอบให้ไว้แก่บริ ษทั ดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ทราบและ
เข้าใจข้อเท็จจริ งทั้งหมดเป็ นอย่างดี และยอมรับว่าถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ งทุกประการ นอกจากนี้ ในกรณี ที่ขา้ พเจ้ามีสญ
ั ชาติอเมริ กนั หรื อมีสถานที่ติดต่อหรื อถิ่นที่อยู่หรื อที่
ทางานหรื อสถานประกอบการในประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อมีรายได้ที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อตกอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่ตอ้ งเสี ยภาษีตามกฎหมาย
สหรัฐอเมริ กาหรื อ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั จัดเก็บ ใช้ เปิ ดเผย หรื อส่งข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อข้อมูลการ
ติดต่อของข้าพเจ้าให้กบั หน่วยงานภาครัฐในประเทศหรื อต่างประเทศที่กากับดูแลการปฎิบตั ิตามกฎหมาย FATCA รวมทั้งให้สิทธิแก่บริ ษทั ในดาเนินการตามที่กฎหมาย FATCA
ได้กาหนด
แบบฟอร์มฉบับนี้ ทาขึ้น ณ หมู่บา้ น/อาคารชุด
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
เภอ/เขต
จังหวัด
เมื่อวันที่
ลงชื่อ
ลงชื่ อ
ลงชื่อ
(
)
(
)
(
ผูร้ ับประโยชน์
พยาน
พยาน

หนังสือแจ้ งความจานง
ข้าพเจ้าตกลงมอบฉันทะให้แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลทุกแห่ง เปิ ดเผยข้อมูลประวัติสุขภาพ ประวัติทางการแพทย์ การตรวจรักษา หรื อการ
ดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องของข้าพเจ้า พร้อมสาเนาเอกสารให้แก่บริ ษทั ฯ และยินยอมให้บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ ปรับปรุ ง รวมถึงทาการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า
ตลอดไป ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาสิ นไหมทดแทนและการปฏิบตั ิตามสัญญาประกันภัย อนึ่ ง สาเนาของหนังสื อฉบับนี้ ให้ถือว่ามีผลบังคับได้เช่นเดียวกับ
เอกสารต้นฉบับทุกประการ
ลายเซ็นผู้ให้ การยินยอม (ผู้รับประโยชน์ )
วันที่
(
)
บมจ. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถ.เพลินจิต กรุ งเทพฯ 10330 โทร 0-2305-7000 โทรสาร 0-2305-7011 ทะเบียนเลขที่ 0107537001315
Allianz Ayudhya Assurance Pcl 1st Floor, Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, Bangkok 10330 Tel 0-2305-7000 Fax.0-2305-7011 www.azay.co.th

)

ใบรับรองแพทย์ ผ้รู ักษา
สาหรับสิ นไหมมรณกรรม
1. ชื่อและนามสกุลของผูเ้ สียชีวิต......................................................................... อายุ........................ปี เพศ  ชาย  หญิง
ที่อยู.่ ................................................................................................................... อาชีพ..................................................................................
ชื่ อสถานพยาบาลที่ทาการรักษา.......................................................................... ชื่อแพทย์ที่รักษา................................................................
เลขที่บตั รประจาตัวผูป้ ่ วย H.N ...................................................................... เลขที่บตั รประจาตัวผูป้ ่ วยใน A.N. ................................
ผูถ้ ึงแก่กรรมมีส่วนสูงวัดได้................ซ.ม. น้ าหนัก.................กิโลกรัม
ตาหนิหรื อแผลเป็ น ............................................................
2. ผูถ้ ึงแก่กรรมเข้ารับการรักษาสาหรับการป่ วยครั้งนี้วนั ที่ ..............................................................................................................................
จากคาบอกกล่าวของผูถ้ ึงแก่กรรม หรื อญาติของผูถ้ ึงแก่กรรม ผูถ้ ึงแก่กรรมมีอาการของโรค หรื ออาการผิดปกติต่างๆ อย่างไรบ้าง
....................................................................................................................................................................................................................
อาการของโรค หรื ออาการผิดปกติน้ นั เป็ นมานานเท่าใด (โปรดระบุ เดือน ปี ที่มีอาการผิดปกติ )...............................................................
....................................................................................................................................................................................................................
3. วัน เดือน ปี ที่ถึงแก่กรรม................................ เวลา........................... สถานที่.........................................................................................
สาเหตุที่ถึงแก่กรรม......................................................................................................................................................................................
4. ท่านรู้จกั ผูถ้ ึงแก่กรรมมานานเท่าใด.............................ในทัศนะของท่าน ผูถ้ ึงแก่กรรมเจ็บป่ วยมานานเท่าใด...........................................
ผูถ้ ึงแก่กรรมมีโรคประจาตัวอื่นๆ อีกหรื อไม่ (จากที่ท่านทราบหรื อจากคาบอกกล่าวของผูถ้ ึงแก่กรรมและญาติของผูถ้ ึงแก่กรรม
 มี  ไม่มี ถ้ามี โปรดระบุวา่ มีโรคอะไรบ้าง เป็ นมานานเท่าใด................................................................................................
5. สาเหตุที่ถึงแก่กรรมเนื่องมาจากการทาอัตวิบาตกรรมหรื อไม่
ใช่  ไม่ใช่
ผูถ้ ึงแก่กรรมเคยมีประวัติดื่มสุรา หรื อใช้ยาเสพติดหรื อไม่
 มี  ไม่มี
สุรา หรื อยาเสพติดเป็ นสาเหตุทาให้ผถู้ ึงแก่กรรมเสียชีวิตหรื อไม่  เป็ น  ไม่เป็ น
ถ้าเป็ น โปรดระบุชนิดของยา หรื อปริ มาณแอลกอฮอล์ที่ตรวจพบ.............................................................................................................
มีสาเหตุโดยตรง หรื อโดยอ้อมใดบ้างที่ทาให้ผถู้ ึงแก่กรรมเสียชีวิต หรื อเนื่องจากอุปนิสยั อาชีพ หรื อที่พกั อาศัย
....................................................................................................................................................................................................................
6. มีการตรวจ หรื อชันสูตรศพตามวิธีทางการแพทย์หรื อไม่
 มี  ไม่มี
ถ้ามี กรุ ณาแจ้งผลการชันสูตรด้วย................................................................................................................................................................
7. ท่านทราบหรื อเคยทราบว่าผูถ้ ึงแก่กรรมเคยรับการรักษาจากแพทย์หรื อสถานพยาบาลแห่งนี้หรื อที่อื่นมาก่อนที่จะเจ็บป่ วยครั้งนี้หรื อไม่
 เคย  ไม่เคย ถ้าเคย โปรดแจ้งรายละเอียดดังนี้
วัน เดือน ปี

ชื่ อนายแพทย์/ชื่อสถานพยาบาล

โรค หรื ออาการที่รักษา

ขอรับรองว่าข้อความตามใบรับรองแพทย์ขา้ งต้นเป็ นความจริ งทุกประการ
ลายมือชื่อแพทย์ผทู้ าการรักษา.................................................................................................
วันที่...............................................
(
)
คุณวุฒิของแพทย์ผรู้ ักษา....................................................................................ใบประกอบโรคศิลป์ เลขที่ ...................................................
ชื่อโรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่ผปู้ ่ วยเข้ารับการรักษา..................................................................................................................................
ที่ต้ งั .........................................................................................................................................โทรศัพท์.........................................................
(ประทับตราสถานพยาบาล)

