
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  ..........................................................................................................................................................................................................................

ลายมือช่ือ..............................................................ผูทำการแทน

(...............................................................)

วันท่ี.............................../............................./..............................

ความสัมพันธ...............................................................................

ลายมือช่ือ..............................................................ผูเอาประกัน

(...............................................................)

วันท่ี.............................../............................./..............................

กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนและลงลายมือช่ือดานหลัง

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนทั้งหมดเปนความจริง และขาพเจายินยอมใหแพทย สถานพยาบาล บริษัทประกันภัย องคกร สถาบัน หรือบุคคลใด ที่มี

บันทึกเรื่องราวการเจ็บปวยหรือประวัติทางการแพทยของขาพเจา เปดเผยขอเท็จจริงทั้งหมดแก บริษัท ซิกนาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือผูไดรับ

มอบหมาย อนึ่ง สำเนาภาพถายของหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ใหถือวามีผลใชบังคับไดและสมบูรณเทาตนฉบับ
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ลายมือช่ือ..............................................ผูรับผลประโยชน คนท่ี 1 

(.........................................................................................................)

วันท่ี.........................../....................................../...............................

ความสัมพันธ.....................................................................................

ลายมือช่ือ..............................................ผูรับผลประโยชน คนท่ี 2 

(.........................................................................................................)

วันท่ี.........................../....................................../...............................

ความสัมพันธ.....................................................................................

ลายมือช่ือ..............................................ผูรับผลประโยชน คนท่ี 3 

(.........................................................................................................)

วันท่ี.........................../....................................../...............................

ความสัมพันธ.....................................................................................

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

ขาพเจาประสงคขอเลือกวิธีการรับคาสินไหมโดย
   โอนเงินเขาบัญชี ธนาคาร (หากมีคาใชจายใดๆ เกิดข้ึนใหถือเปนภาระรับผิดชอบของขาพเจา)
   ประเภทบัญชี :      ออมทรัพย   (เทาน้ัน)            
   ช่ือธนาคาร ..................................................................................................... สาขา ..................................................................................................................
   ช่ือบัญชี  ......................................................................................................... เลขท่ีบัญชี...........................................................................................................
   ** พรอมกันน้ี กรุณาถายสำเนาสมุดคูฝากธนาคาร และรับรองสำเนาถูกตองแนบมาดวยทุกคร้ัง **

เอกสารท่ีใชประกอบการพิจารณา

กรณีเสียชีวิต - ผูรับประโยชนกรุณาลงลายมือช่ือใหครบถวนสมบูรณ

**กรุณานำสงเอกสารเรียกรองคาสินไหมทดแทนผานชองทางไปรษณีย ตามท่ีอยูดานลาง**

การเรียกรองคาสินไหมกรณีท่ัวไป  

 ใบรายงานแพทยผูตรวจรักษา ตามแบบฟอรมของบริษัท

            ตนฉบับใบเสร็จรับเงิน กรณีเบิกคารักษาพยาบาล 

            สำเนาสมุดคูฝากธนาคารออมทรัพยของผูเอาประกันภัย (เทาน้ัน)

            สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร กรณีเด็กอายุต่ำกวา  7 ป และรับรองสำเนาถูกตอง   

การเรียกรองคาสินไหมกรณีเสียชีวิต

 สำเนาใบมรณบัตรรับรองโดยนายทะเบียนทองถ่ิน

 สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดีหรือหนวยงานท่ีออกรายงาน

 สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยรอยเวรเจาของคดี

 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของผูเอาประกันภัย พรอมรับรองสำเนาถูกตอง

 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูรับประโยชน พรอมรับรองสำเนาถูกตอง

หมายเหตุ: 1. บริษัทจะพิจารณาการจายคาสินไหมทดแทนเฉพาะกรณีท่ีผูเอาประกัน/ผูรับผลประโยชน/ผูแทนแนบเอกสารประกอบการพิจารณาครบถวนแลวเทาน้ัน

 2. การจายคาสินไหมทดแทนจะเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในกรมธรรม
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