แบบฟอรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
สำหรับใหผูเอาประกันภัย/ผูเรียกรองสิทธิกรอกขอมูล (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอ)
1. ชื่อ/สกุลของผูเอาประกันภัย....................................................................................... เพศ................ อายุ..............ป อาชีพ................................................
สถานที่ติดตอปจจุบัน.................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท .......................................................................อีเมล ....................................................................................................................................................
เรียกรองสิทธิภายใตกรมธรรมประกันภัยเลขที่ ..........................................................................................................................................................................
ชื่อโรงพยาบาล ...................................................... วันที่เขารักษา ............................................................ วันที่ออกจากโรงพยาบาล.......................................
2. กรณีเจ็บปวย กรุณาตอบคำถามตอไปนี้ (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอ)
( ) ผูปวยนอก ( ) ผูปวยใน ( ) ICU ( ) อื่นๆ.............
2.1 อาการเจ็บปวย..................................................................................................................................................................................................................
2.2 อาการเจ็บปวยนี้เปนมานานเทาใด กอนที่จะไดรับการรักษาในโรงพยาบาล.....................................................................................................................
2.3 ทานเคยเขารับการรักษาอาการเจ็บปวยนี้จากสถานพยาบาลอื่นๆ หรือไม ( ) ไมมี ( ) มี กรุณาระบุชื่อโรงพยาบาล..............................................
3. กรณีอุบัติเหตุ กรุณาตอบคำถามตอไปนี้ (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอ)
( ) เสียชีวิต ( ) สูญเสียอวัยวะ สายตา ( ) ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ( ) คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
3.1 สถานที่เกิดเหตุ ..............................................................................................................................................................................................................
3.2 วันที่เกิดเหตุ ................................................................................................. เวลาที่เกิดเหตุ .......................................................................................
3.3 เหตุเกิดขึ้นไดอยางไร (ระบุรายละเอียด) ........................................................................................................................................................................
3.4 ชื่อผูเห็นเหตุการณ .................................................ที่อยู.........................................................................................โทรศัพท .........................................
3.5 อวัยวะที่บาดเจ็บและลักษณะบาดแผล............................................................................................................................................................................
3.6 มีการแจงความหรือไม ( ) ไมมี ( ) มี ณ สถานีตำรวจ ................................................................................... เมื่อวันที่ .......................................
4. กรณีที่ไดรับสวัสดิการการรักษาพยาบาลหรือมีประกันสุขภาพกับบริษัทอื่นหรือมีประกันรวมกับบริษัทอื่น กรุณาระบุ
ชื่อสถาบันหรือบริษัท ..................................................................................................................................................................................................................
เลขที่กรมธรรม ..........................................................................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนทั้งหมดเปนความจริง และขาพเจายินยอมใหแพทย สถานพยาบาล บริษัทประกันภัย องคกร สถาบัน หรือบุคคลใด ที่มี
บันทึกเรื่องราวการเจ็บปวยหรือประวัติทางการแพทยของขาพเจา เปดเผยขอเท็จจริงทั้งหมดแก บริษัท ซิกนาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือผูไดรับ
มอบหมาย อนึ่ง สำเนาภาพถายของหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ใหถือวามีผลใชบังคับไดและสมบูรณเทาตนฉบับ

ลายมือชือ่ ..............................................................ผูท ำการแทน
(...............................................................)
วันที.่ ............................../............................./..............................
ความสัมพันธ...............................................................................

ลายมือชือ่ ..............................................................ผูเ อาประกัน
(...............................................................)
วันที.่ ............................../............................./..............................

กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนและลงลายมือชือ่ ดานหลัง
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ขาพเจาประสงคขอเลือกวิธกี ารรับคาสินไหมโดย
โอนเงินเขาบัญชี ธนาคาร (หากมีคา ใชจา ยใดๆ เกิดขึน้ ใหถอื เปนภาระรับผิดชอบของขาพเจา)
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย (เทานัน้ )
ชือ่ ธนาคาร ..................................................................................................... สาขา ..................................................................................................................
ชือ่ บัญชี ......................................................................................................... เลขทีบ่ ญ
ั ชี...........................................................................................................
** พรอมกันนี้ กรุณาถายสำเนาสมุดคูฝ ากธนาคาร และรับรองสำเนาถูกตองแนบมาดวยทุกครัง้ **
เอกสารทีใ่ ชประกอบการพิจารณา
การเรียกรองคาสินไหมกรณีทว่ั ไป
ใบรายงานแพทยผตู รวจรักษา ตามแบบฟอรมของบริษทั
ตนฉบับใบเสร็จรับเงิน กรณีเบิกคารักษาพยาบาล
สำเนาสมุดคูฝ ากธนาคารออมทรัพยของผูเ อาประกันภัย (เทานัน้ )
สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูตบิ ตั ร กรณีเด็กอายุตำ่ กวา 7 ป และรับรองสำเนาถูกตอง
การเรียกรองคาสินไหมกรณีเสียชีวติ
สำเนาใบมรณบัตรรับรองโดยนายทะเบียนทองถิน่
สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดีหรือหนวยงานทีอ่ อกรายงาน
สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดี
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูเ อาประกันภัย พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูร บั ประโยชน พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
หมายเหตุ: 1. บริษทั จะพิจารณาการจายคาสินไหมทดแทนเฉพาะกรณีทผ่ี เู อาประกัน/ผูร บั ผลประโยชน/ผูแ ทนแนบเอกสารประกอบการพิจารณาครบถวนแลวเทานัน้
2. การจายคาสินไหมทดแทนจะเปนไปตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนดไวในกรมธรรม

กรณีเสียชีวติ - ผูร บั ประโยชนกรุณาลงลายมือชือ่ ใหครบถวนสมบูรณ
ลายมือชือ่ ..............................................ผูร บั ผลประโยชน คนที่ 1
(.........................................................................................................)
วันที.่ ........................../....................................../...............................
ความสัมพันธ.....................................................................................

ลายมือชือ่ ..............................................ผูร บั ผลประโยชน คนที่ 2
(.........................................................................................................)
วันที.่ ........................../....................................../...............................
ความสัมพันธ.....................................................................................

ลายมือชือ่ ..............................................ผูร บั ผลประโยชน คนที่ 3
(.........................................................................................................)
วันที.่ ........................../....................................../...............................
ความสัมพันธ.....................................................................................
**กรุณานำสงเอกสารเรียกรองคาสินไหมทดแทนผานชองทางไปรษณีย ตามทีอ่ ยูด า นลาง**

บริษทั ซิกนา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตู ปณ.111 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพฯ 10330

ศูนยบร�การลูกคา โทร.1758 หร�อ 02-853-0000 เวลาทำการ จันทร-ศุกร เวลา 08.00-20.00 น. และ วันเสาร – อาทิตย เวลา 08.30 – 17.30 น.
(เวนวันหยุดราชการ) หร�ออีเมลมาที่ Cigna.customerservice@Cigna.com
หนา 2 จาก 2 | [C02] Rev. 15082017

