แบบฟอร์ มเรียกร้ องสินไหมทดแทน(กรณีเสียชีวติ )สำหรับโครงกำรคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
โครงการ.......................................................................ธนาคาร............... ..............................................................................
วันที่กรอกข้ อมูล............................................................................................เลขกรมธรรม์…...................................................
ชื่อผู้เอาประกัน.......................................................................................................................................................................
สัญญาเงินกู้เลขที่..........................................................................................วันที่ทาสัญญา....................................................
สาเหตุการเสียชีวติ .................................................................................................................................................................
วันที่เสียชีวิต.......................................................สถานที่เสียชีวติ ............................................................................................
ชื่อ-สกุลของผู้รับประโยชน์ ......................................................................ความสัมพันธ์.........................โทรศัพท์.....................
เอกสำรขัน้ พืน้ ฐำนที่ต้องส่ งกรณีเสียชีวติ ทุกกรณี
กรุณาใส่เครื ่องหมาย √ ช่องทีม่ ีเอกสารแนบ *** ส่ งเอกสำรดังกล่ ำวให้ ครบถ้ วนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำเรื่องสินไหม ได้ รวดเร็ว***
1.STATEMENT (ใบรายงานยอดหนี ้คงเหลือ) ขอจากธนาคาร

2.สาเนาบัตรประชาชนผู้เสียชีวิต พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้รับประโยชน์ / ทายาท
3.สาเนาทะเบียนบ้ านผู้เสียชีวิต(ฉบับแจ้ งเสียชีวติ แล้ ว) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้รับประโยชน์/ ทายาท
4.ต้ นฉบับใบมรณบัตร (กรณีสาเนา ให้ ทางอาเภอที่ออกใบมรณะบัตรประทับรับรองสาเนาถูกต้ อง)
5.หนังสือรับรองการเสียชีวิต (กรณีเสียชีวิตที่ โรงพยาบาล.)
6.ประวัติการรักษาจากโรงพยาบาล (กรณีเสียชีวิตด้ วยโรค หรื อ ทุพพลภาพ และ กรณีเสียชีวิตทีโ่ รงพยาบาล)
7.แบบฟอร์ ม การให้ ความยินยอมในการเปิ ดเผยประวัติคนไข้ (สาหรับให้ ทายาทกรอกเท่านัน)
้ ถ้ าไม่มีขอได้ ที่บริ ษัทประกัน
8.สาเนาทะเบียนบ้ าน,สาเนาบัตรประชาชน(ทายาท) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้รับประโยชน์ / ทายาท
9.สาเนาใบเปลีย่ นแปลง ชื่อ-นามสกุล(กรณีผ้ เู สียชีวติ มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้รับประโยชน์
10.สาเนาบันทึกประจาวันตารวจ จากสถานีตารวจท้ องที่ที่เกิดเหตุ *****
11.สาเนาใบชันสูตรพลิกศพ จากสถาบันนิติเวช กรมตารวจซึง่ มีทงสองหน้
ั้
า (ทังด้
้ านหน้ าและหลัง) *****
หมายเหตุ*****ข้ อ10,11 ใช้ กรณีเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุ,ฆ่าตัวตาย หรื อสูญเสียชีวิตถูกฆาตกรรมโดยเหตุผดิ ปกติธรรมชาติ
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ แพทย์, โรงพยาบาล, คลินิก, บริ ษัทประกันชีวิตหรื อองค์กร, สถานพยาบาลหรื อบุคคลอื่นใดซึง่ กระทา
การรักษา มีบนั ทึกหรื อทราบประวัติสขุ ภาพ ข้ อมูลอื่นๆ ของผู้เสียชีวิตดังกล่าว มีอานาจแจ้ งถึงความเจ็บป่ วย การได้ รับบาดเจ็บ
ประวัติทางการแพทย์ ใบสัง่ ยา การให้ คาปรึกษาหรื อการรักษา และสาเนาบันทึกของโรงพยาบาล หรื อบันทึกทางการแพทย์ของ
ผู้เสียชีวติ รวมทังข้
้ อมูลอื่นๆ ต่อ บริ ษัททิพยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) หรื อผู้แทนของบริษัทฯ ได้ อนึง่ สาเนาภาพถ่ายของหนังสือ
ให้ ความยินยอมนี ้ ให้ ถือว่ามีผลใช้ บงั คับได้ เช่นเดียวกับต้ นฉบับ
ลงชื่อ...........................................................................................................................................ผู้เรียกร้ องสิทธิ/ผู้รับประโยชน์
(………………………………………………….......................................................................)วันที่ ....................................

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
63/2 อำคำร บ. ทิพยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
ชัน้ 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระรำม 9 แขวงห้ วยขวำง
เขตห้ วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร 10310

DHIPAYA LIFE ASSURANCE CO., LTD.
63/2, 1, 3, 4, 5 & 6 FI., Dhipaya Tower ,
Rama 9 Huaikhwang , Huaikhwang
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วันที่.........เดือน............................พ.ศ..........................
เรื่ อง

การให้ ความยินยอมในการเปิ ดเผยประวัติคนไข้

เรี ยน

ท่านผู้อานวยการโรงพยาบาล หรื อแพทย์ที่เกี่ยวข้ อง

ข้ าพเจ้ า.........................................................................อายุ..........ปี

เกี่ยวข้ องเป็ น............................และเป็ นผู้รับ

ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตของ.....................................................................กรมธรรม์เลขที่.................................ขอให้
ความยินยอมต่อสถานพยาบาลและแพทย์ที่เกี่ยวข้ องซึง่ เคยให้ การตรวจรักษา

เพื่อเปิ ดเผยประวัติการรักษาพยาบาลทังหมดของ
้

คนไข้ รายนี ้ ด้ วยการออกใบรับรองแพทย์หรื อถ่ายสาเนาประวัตกิ ารรักษาพยาบาลดังกล่าวให้ บริ ษัท ทิพยประกันชีวิต จากัด
(มหาชน) ได้ ทราบโดยไม่มีข้อแม้ ใดๆ ทังสิ
้ ้น
การให้ ความยินยอมในการเปิ ดเผยประวัติคนไข้ ครัง้ นี ้
ประกอบการพิจารณาจ่ายเงินสินไหมตามกรมธรรม์ประกันชีวติ

ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ทจี่ ะให้ ทางบริษัทฯ

นาหลักฐานนี ้ไป

ซึง่ ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับประโยชน์ที่มีสทิ ธิจะได้ รับได้ อย่างถูกต้ องและ

เป็ นธรรม ดังนันข้
้ าพเจ้ าจึงทาหนังสือให้ ความยินยอมฉบับนี ้เพื่อเป็ นหลักฐานไว้ ด้วยความสมัครใจ และลงชื่อไว้ ท้ายหนังสือฉบับนี ้
พร้ อมมอบหมายให้ พนักงานบริ ษัทฯ เป็ นผู้มาติดต่อขอหลักฐานแทนข้ าพเจ้ าได้ จนเสร็ จการ หวังว่าคงได้ รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้ วยดี จึงขอแสดงความขอบคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี ้
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ ความยินยอม
(

)

ลงชื่อ..................................................พยาน
(

)

_____________________________________________________________________________________
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