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        แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน(กรณีเสียชวีติ)ส ำหรับโครงกำรคุ้มครองวงเงนิสนิเชื่อ  
โครงการ.......................................................................ธนาคาร............... ..............................................................................
วนัท่ีกรอกข้อมลู............................................................................................เลขกรมธรรม์…...................................................
ช่ือผู้ เอาประกนั....................................................................................................................................................................... 
สญัญาเงินกู้ เลขที่..........................................................................................วนัท่ีท าสญัญา....................................................
สาเหตกุารเสยีชีวติ................................................................................................................................................................. 
วนัท่ีเสยีชีวิต.......................................................สถานท่ีเสยีชีวติ............................................................................................ 
ช่ือ-สกลุของผู้ รับประโยชน์ ......................................................................ความสมัพนัธ์.........................โทรศพัท์..................... 

เอกสำรขัน้พืน้ฐำนที่ต้องส่งกรณีเสียชีวติทุกกรณี      
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย √ ช่องทีมี่เอกสารแนบ    *** ส่งเอกสำรดังกล่ำวให้ครบถ้วนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำเร่ืองสินไหม ได้รวดเร็ว*** 
 

 1.STATEMENT (ใบรายงานยอดหนีค้งเหลอื) ขอจากธนาคาร 
2.ส าเนาบตัรประชาชนผู้ เสยีชีวิต พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับประโยชน์ / ทายาท 

3.ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ เสยีชีวิต(ฉบบัแจ้งเสยีชีวติแล้ว) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับประโยชน์/ ทายาท  

4.ต้นฉบบัใบมรณบตัร (กรณีส าเนา ให้ทางอ าเภอท่ีออกใบมรณะบตัรประทบัรับรองส าเนาถกูต้อง) 
5.หนงัสอืรับรองการเสยีชีวิต (กรณีเสยีชีวิตที่ โรงพยาบาล.) 
6.ประวตัิการรักษาจากโรงพยาบาล   (กรณีเสยีชีวิตด้วยโรค หรือ ทพุพลภาพ  และ กรณีเสยีชีวิตทีโ่รงพยาบาล) 
7.แบบฟอร์ม การให้ความยินยอมในการเปิดเผยประวตัิคนไข้ (ส าหรับให้ทายาทกรอกเทา่นัน้) ถ้าไมม่ีขอได้ที่บริษัทประกนั 

8.ส าเนาทะเบียนบ้าน,ส าเนาบตัรประชาชน(ทายาท)   พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับประโยชน์ / ทายาท            
9.ส าเนาใบเปลีย่นแปลง ช่ือ-นามสกลุ(กรณีผู้ เสียชีวติมีการเปล่ียนแปลง ช่ือ-นามสกลุ) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับประโยชน์  

10.ส าเนาบนัทกึประจ าวนัต ารวจ จากสถานีต ารวจท้องที่ท่ีเกิดเหต ุ ***** 

11.ส าเนาใบชนัสตูรพลกิศพ จากสถาบนันิติเวช กรมต ารวจซึง่มีทัง้สองหน้า (ทัง้ด้านหน้าและหลงั) ***** 

หมายเหต*ุ****ข้อ10,11 ใช้กรณีเสยีชีวิตจากอบุตัิเหต,ุฆา่ตวัตาย หรือสญูเสยีชีวิตถกูฆาตกรรมโดยเหตผิุดปกติธรรมชาต ิ
 

  ข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์, โรงพยาบาล, คลนิิก, บริษัทประกนัชีวิตหรือองค์กร, สถานพยาบาลหรือบคุคลอื่นใดซึง่กระท า

การรักษา มีบนัทกึหรือทราบประวตัิสขุภาพ ข้อมลูอื่นๆ ของผู้เสยีชีวิตดงักลา่ว มีอ านาจแจ้งถงึความเจ็บป่วย การได้รับบาดเจ็บ 

ประวตัิทางการแพทย์ ใบสัง่ยา การให้ค าปรึกษาหรือการรักษา และส าเนาบนัทกึของโรงพยาบาล หรือบนัทกึทางการแพทย์ของ

ผู้ เสยีชีวติ รวมทัง้ข้อมลูอื่นๆ ตอ่  บริษัททิพยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) หรือผู้แทนของบริษัทฯ ได้ อนึง่ส าเนาภาพถ่ายของหนงัสอื

ให้ความยินยอมนี ้ให้ถือวา่มีผลใช้บงัคบัได้เช่นเดียวกบัต้นฉบบั 

 

ลงช่ือ...........................................................................................................................................ผู้ เรียกร้องสิทธิ/ผู้ รับประโยชน์ 

                      (………………………………………………….......................................................................)วนัที่ .................................... 
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วนัท่ี.........เดือน............................พ.ศ.......................... 

เร่ือง การให้ความยินยอมในการเปิดเผยประวตัิคนไข้ 

เรียน ทา่นผู้อ านวยการโรงพยาบาล หรือแพทย์ที่เก่ียวข้อง 

 

 ข้าพเจ้า.........................................................................อาย.ุ.........ปี เก่ียวข้องเป็น............................และเป็นผู้ รับ

ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัชีวิตของ.....................................................................กรมธรรม์เลขที่.................................ขอให้

ความยินยอมตอ่สถานพยาบาลและแพทย์ที่เก่ียวข้องซึง่เคยให้การตรวจรักษา เพื่อเปิดเผยประวตัิการรักษาพยาบาลทัง้หมดของ

คนไข้รายนี ้ ด้วยการออกใบรับรองแพทย์หรือถา่ยส าเนาประวตักิารรักษาพยาบาลดงักลา่วให้ บริษัท ทิพยประกนัชีวิต จ ากดั 

(มหาชน) ได้ทราบโดยไมม่ีข้อแม้ใดๆ ทัง้สิน้ 

 การให้ความยินยอมในการเปิดเผยประวตัิคนไข้ครัง้นี ้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ทีจ่ะให้ทางบริษัทฯ น าหลกัฐานนีไ้ป

ประกอบการพิจารณาจ่ายเงินสนิไหมตามกรมธรรม์ประกนัชีวติ ซึง่ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับประโยชน์ที่มีสทิธิจะได้รับได้อยา่งถกูต้องและ

เป็นธรรม ดงันัน้ข้าพเจ้าจงึท าหนงัสอืให้ความยินยอมฉบบันีเ้พื่อเป็นหลกัฐานไว้ด้วยความสมคัรใจ และลงช่ือไว้ท้ายหนงัสอืฉบบันี ้

พร้อมมอบหมายให้พนกังานบริษัทฯ เป็นผู้มาติดตอ่ขอหลกัฐานแทนข้าพเจ้าได้จนเสร็จการ หวงัวา่คงได้รับความอนเุคราะห์จากทา่น

ด้วยดี จึงขอแสดงความขอบคณุอยา่งสงู มา ณ โอกาสนี ้  

          ขอแสดงความนบัถือ 

 

      ลงช่ือ...................................................ผู้ให้ความยินยอม 

       (                                  ) 

      ลงช่ือ..................................................พยาน 

       (                                  ) 

 

_____________________________________________________________________________________ 


