แบบฟอร์ มการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนการเดินทาง
ส่ วนที่ 1 สาหรับให้ ผ้ เู อาประกันภัย/ผู้เรียกร้ องสิ ทธิกรอกข้ อมูล (กรุ ณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนทุกข้ อ)
1. ชื่อ/สกุลของผูเ้ อาประกันภัย.......................................................................... เพศ................ อายุ ..............ป อาชพ................................................
สถานท่ติดต่อปัจจุบนั ................................................................................................................................. ................................ ................................
โทรศัพท์ .......................................................................อเมล์ ....................................................................................................................................
เรยกร้องสิ ทธิภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยเลขท่ ................................................................................. .........................................................................
2. กรณบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วย (กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนทุกข้ อ)
( ) ค่ารักษาพยาบาล ( ) ชดเชยรายได้จากการนอนโรงพยาบาล ( ) เสยชวิต ( ) สู ญเสยอวัยวะ สายตา ( ) ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
2.1 ชื่อโรงพยาบาล .............................................................................. ประเทศ......................................................................................................
วันท่เข้ารักษา .................................................... วันท่ออกจากโรงพยาบาล.........................................................................................................
2.2 อาการเจ็บป่ วยหรื อ บาดเจ็บ ..................................................................................................................................................................... ..........
2.3 อาการเจ็บป่ วยหรื อ บาดเจ็บ น้ เป็ นมานานเท่าใด ก่อนท่จะได้รับการรักษาในโรงพยาบาล...............................................................................
2.4 ท่านเคยเข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่ วยหรื อ บาดเจ็บ น้ จากสถานพยาบาลอื่นๆ ถ้าม กรุ ณาระบุชื่อโรงพยาบาล................................................
2.5 เหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร (ระบุรายละเอยด) ............................................................................................................................. .............................
2.6 ชื่อผูเ้ ห็นเหตุการณ์ ............................................. ท่อยู.่ .......................................................................... โทรศัพท์ .........................................
2.7 มการแจ้งความหรื อไม่ ( ) ไม่ม ( ) ม ณ สถานตารวจ ........................................................................ เมื่อวันท่ .......................................
3. กรณเสยหายจากการเดินทาง
( ) ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
( ) การสู ญเสยหรื อเสยหายของกระเป๋ าเดินทางและทรัพย์สินส่ วนตัว
( ) การเลื่อนหรื อการบอกเลิกการเดินทาง ( ) ค่าใช้จ่ายในการลดจานวนวันเดินทาง รวมถึงการจ้ เครื่ องบิน
( ) ความล่าช้าของกระเป๋ าเดินทาง ความล่าช้าของการเดินทาง และการจ้ เครื่ องบิน ( ) การชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง
( ) การพลาดการต่อเท่ยวบิน
( ) การล่าช้าของกระเป๋ าเดินทาง
( ) การสู ญหายของเงิน หนังสื อเดินทาง และเอกสารการเดินทาง ( ) การสู ญเสยหรื อความเสยหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ หรื อโฮล-อิน-วัน
( ) การคุม้ ครองความเสยหายส่ วนแรก (Deductible) จากการใช้รถเช่า ( ) ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายเพื่อเยย่ มผูป้ ่ วยท่โรงพยาบาล
ประเทศ และสถานท่ เกิดเหตุ.............................................................................................................. วันท่เกิดเหตุ ......................... เวลา...............
สายการบินท่เกิดเหตุ ...................................................................... เวลาออกเดินทาง ............................. เวลาถึงจุดหมาย ............................. ......
การเกิดเหตุเกิดขึ้นอย่างไร (ระบุรายละเอยด) ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................................................................
โรงแรมท่พกั ชื่อ ............................................................................................................ ............................................... ห้อง ....................................
ชื่อผูเ้ ห็นเหตุการณ์ ............................................................ ท่อยู.่ ..................................................................................... โทรศัพท์ .................... ...
มการแจ้งความหรื อไม่ ( ) ไม่ม ( ) ม ณ สถานตารวจ ........................................................................ เมื่อวันท่ ................................................
มหนังสื อรับรองจากสายการบิน หรื อโรงแรม .................................................................................................................................................. .....
กรณท่ได้รับสวัสดิการกับบริ ษทั อื่น กรุ ณาระบุชื่อสถาบันหรื อบริ ษทั และเลขท่กรมธรรม์ .....................................................................................
รายการสิ่ งของท่เสยหาย
ซื้ อท่ไหน/ราคา/วันท่ซ้ื อ
อายุการใช้งาน ราคาท่เรยกร้อง ราคาประเมินสิ่ งของ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดเป็ นความจริ ง และข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์ สถานพยาบาล บริ ษทั ประกันภัย องค์กร สถาบัน หรื อ
บุคคลใด ท่มบันทึกเรื่ องราวการเจ็บป่ วยหรื อประวัติทางการแพทย์ของข้าพเจ้า เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งทั้งหมดแก่ บริ ษทั ซิ กน่าประกันภัย จากัด
(มหาชน) หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย อนึ่ง สาเนาภาพถ่ายของหนังสื อให้ความยินยอมฉบับน้ ให้ถือว่ามผลใช้บงั คับได้และสมบูรณ์เท่าต้นฉบับ
ลงชื่อ .......................................................... ผูท้ าการแทน
(........................................................................................)
วันท่ .............................../............................/.............................
ความสัมพันธ์ ...........................................................................

ลงชื่อ ..................................................... ผูเ้ อาประกันภัย
(........................................................................................)
วันท่ .............................../............................/.............................

ข้ าพเจ้ าประสงค์ขอเลือกวิธีการรับค่าสิ นไหมโดย
 โอนเงินเข้ าบัญชี ธนาคาร (หากมีค่าใช้ จ่ายใดๆ เกิดขึ้นให้ ถือเป็ นภาระรับผิดชอบของข้ าพเจ้ า
ประเภทบัญชี :  ออมทรัพย์ (เท่ านั้น)
ชื่อธนาคาร ................................................................................................. สาขา ..................................................................................................
ชื่อบัญช ..................................................................................................... เลขท่บญั ช ........................................................................................
** พร้ อมกันนี้ กรุณาถ่ ายสาเนาสมุดคู่ฝากธนาคาร และรับรองสาเนาถูกต้ องแนบมาด้ วยทุกครั้ง **
แนบเอกสารที่ใช้ ได้ ประกอบการพิจารณามาด้ วยแล้ ว ดังนี้
 แบบฟอร์ มการเรยกร้องค่าสินไหมทดแทนท่กาหนดโดยบริ ษทั ดาวน์โหลด
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง
 สาเนาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ Itinerary หรื อ E-Ticket หรื อ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
 สาเนาสมุดบัญชเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผูเ้ อาประกันภัย (เท่านั้น)
 ใบรับรองแพทย์ของผูเ้ อาประกันภัยหรื อสมาชิกของครอบครัว กรณการบาดเจ็บสาหัสหรื อเจ็บป่ วยรุ นแรง
 ใบเสร็ จรับเงินค่าท่พกั โรงแรม ค่าอาหาร และเครื่ องดื่ม ท่เกิดขึ้นระหว่าง รอการเดินทาง (การพลาดการต่อเท่ยวบิน)
 ใบบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าท่ตารวจท้องถิ่น ท่ระบุสาเหตุ ,รายการและราคารของทรัพย์สินท่สูญหาย ในการณถูกปล้น หรื อชิงทรัพย์
 จดหมายรับรองจากฝ่ ายบริ หารโรงแรมหรื อฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ผูข้ นส่ ง
 รายการและราคาของท่สูญเสยหรื อเสยหาย จากร้านค้า รวมถึงใบเสร็ จรับเงิน
 จดหมายจากผูม้ อานาจของบริ ษทั ขนส่ งฯ ท่ระบุสาเหตุของความล่าช้า และเวลาท่ได้เดินทางจริ ง (ความล่าช้าในการเดินทาง)
 จดหมายรับรองจากสายการบินท่ระบุความล่าช้าของกระเป๋ าเดินทาง
 หลักฐานอื่นๆ ตามท่บริ ษทั ร้องขอ (ถ้าม)

โอนเง

