ขันตอน เอกสาร ระยะเวลา และวิธีการขอรับค่าสิ นไหมทดแทน
1. เอกสารประกอบการเรียกร้ องสิ นไหมทดแทน
1) เอกสารทีต้ องส่ ง กรณีเสียชีวิตทุกกรณี

1.1 แบบฟอร์ มเรี ยกร้องสิ นไหมทดแทน ( แบบฟอร์มบริ ษทั ฯ )
1.2 แบบฟอร์ ม การให้ความยินยอมในการเปิ ดเผยประวัติคนไข้
1.3 ต้นฉบับใบมรณบัตร หากเป็ นสําเนาต้องให้ทางหน่วยงานทีออกใบมรณบัตรประทับตรารับรองสําเนาถูกต้อง
1.4 สําเนาบัตรประชาชนผูเ้ อาประกันภัยและสําเนาบัตรประชาชนผูร้ ับประโยชน์ทุกท่านพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
1.5 สําเนาทะเบียนบ้านผูเ้ อาประกันภัยทีประทับ “ตาย” พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
1.6 สําเนาทะเบียนบ้านผูร้ ับประโยชน์ทุกท่านพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
1.7 ใบรายงานของแพทย์ ( ตามแบบฟอร์มบริ ษทั ฯ )
1.8 ใบรับรองการเอาประกันภัยต้นฉบับ
1.9 STATEMENT (ใบรายงานยอดหนีคงเหลือ)
2) เอกสารเพิมเติมจากข้อ ( ) ในกรณี เสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุ ถูกฆาตกรรม ฆ่าตัวตายหรื อเสี ยชีวิตโดยเหตุผิดธรรมชาติ
. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจทังหมดทีเกียวข้อง
. สําเนาใบชันสูตรพลิกศพทัง หน้า (ด้านหน้าและด้านหลัง)
3) เอกกสารทีต้ องส่ ง กรณีทุพพลภาพสินเชิงถาวร
. หนังสื อเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน ( ตามแบบฟอร์มบริ ษทั ฯ )
. ใบรับรองแพทย์ผตู้ รวจรักษา ( ตามแบบฟอร์ มบริ ษทั ฯ )
3.3 เอกสารเพิมเติม เช่น หนังสือรับรองความพิการ, รู ปถ่ายแสดงอาการปัจจุบนั ของผูเ้ อาประกันภัย (ถ้ามี)
4) เอกสารอืนๆ ทีต้องส่ งเพิมเติมแล้วแต่กรณี
4.1 สําเนาสู ติบตั รผูร้ ับประโยชน์ (กรณี ผรู ้ ับประโยชน์ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
4.2 สําเนาหลักฐานการเปลียนชือหรื อนามสกุลของผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์ ในกรณี ทข้ี อมูลไม่ตรงกับระบุไว้
ในใบรับรองการเอาประกันภัย พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
4.3 กรณี ผเู ้ อาประกันภัยเสียชีวิตทีต่างประเทศ เอกสารประกอบเรี ยกร้องจะต้องได้รับการแปลเป็ นภาษาไทย หรื อ
ภาษาอังกฤษจากหน่วยงานของรัฐหรื อสถาบันทีได้รับการรับรอง โดยค่าใช้จ่ายเป็ นของฝ่ ายผูร้ ับผลประโยชน์

2. ระยะเวลาในการพิจารณาค่ าสิ นไหมทดแทน
-

ระยะเวลาในการพิจารณาไม่เกิน 15 วัน นับแต่วนั ทีบริ ษทั ฯ ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน
กรณี ทีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพือให้บริ ษทั ฯ ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัย ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครอง
ในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาทีกําหนดไว้อาจขยายออกไปได้ตามความจําเป็ น แต่ทงนี
ั จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที
บริ ษทั ฯ ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว

3. วิธีการขอรั บค่ าสิ นไหมทดแทน
- ส่งเอกสารผ่านธนาคาร หรื อสถาบันการเงินทีให้บริ การสิ นเชื อ

-

ส่ งตรงสํานักงานใหญ่
ที บริ ษทั ทิพยประกันชีวิตจํากัด (มหาชน) ฝ่ ายสิ นไหมทดแทน
เลขที / อาคาร บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ชัน ,3,4, และ
ถนนพระราม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
- ส่ งผ่านช่องทางอีเมล์* ClaimsSupport@Dhipayalife.co.th
- แบบฟอร์ มเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน ขอได้จากตัวแทนทีให้บริ การ ฝ่ ายสิ นไหมทดแทน หรื อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ www.dhipayalife.co.th
- ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิมเติม ฝ่ ายสินไหมทดแทน
โทร. 02-118-5555 ต่อ 5005, 5007
โทรสาร 02-118-5601
หมายเหตุ * เฉพาะการเรี ยกร้องสินไหมทดแทนของสัญญาเพิมเติมการประกันภัยสุ ขภาพรายวัน และสัญญาเพิมเติมการประกันภัย
อุบตั ิเหตุ แบบ ซี.พี.เอ.1เท่านัน ส่ วนสัญญาประกันภัยประเภทอืน จะเป็ นการพิจารณาสิ นไหมเบืองต้น และกรุ ณานําส่ งเอกสาร
ต้นฉบับมายังบริ ษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิต่อไป

4. การรับเงินค่ าสินไหมทดแทน
- เป็ นเช็คเข้าบัญชี (A/C Payee Only) ผูเ้ อาประกัน / ผูร้ ับประโยชน์ หากมีเงินคงเหลือจากการจ่ายให้ผรู้ ับประโยชน์หลัก
หรือ
- โอนเงินเข้าบัญชีผเู ้ อาประกัน / ผูร้ ับประโยชน์ โดยแนบสําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

