การเตรียมเอกสารทีต่ ้ องใช้ ในการเบิกเคลม Motor Add on (โครงการ TIP Lady)
# กรณีค่าใช้ จ่ายในการศัลยกรรม
สาหรับผู้เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ขณะขับขี่หรือโดยสารรถยนต์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ใบเสร็จรับเงินฉบับจริ งที่ประทับตราการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากพรบ. และประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
ใบรับรองแพทย์ที่ระบุวนั ที่นอนโรงพยาบาล อาการ บริ เวณที่เป็ นอย่างชัดเจน และสาเหตุการเกิด
สาเนาใบขับขี่ของผูข้ บั ขี่ ณ.วันที่เกิดเหตุ
สาเนาทะเบียนรถ
สาเนาบัตรประชาชนของผูถ้ ือกรมธรรม์
สาเนาบัตรประชาชนของผูบ้ าดเจ็บ
สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผูบ้ าดเจ็บ
สาเนาหน้าตารางกรมธรรม์
แบบฟอร์มเรี ยกร้องสิ นไหมประกัน Motor Add on (A01 -2)

# กรณีนารถเข้ าอู่ซ่อม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สาเนาใบเคลมรถยนต์ระบุฝ่ายถูก
สาเนารายงานบันทึกประจาวัน หรื อสรุ ปสานวนคดี (ถ้ามี)
สาเนาใบรับรถยนต์ที่ระบุวนั ที่เข้าซ่อมแซม
ภาพถ่ายความเสี ยหายของรถยนต์
สาเนาทะเบียนรถ
สาเนาใบขับขี่ของผูข้ บั ขี่ ณ.วันที่เกิดเหตุ
สาเนาบัตรประชาชนของผูถ้ ือกรมธรรม์
สาเนาหน้าตารางกรมธรรม์
สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผูถ้ ือกรมธรรม์
แบบฟอร์มเรี ยกร้องสิ นไหมประกัน Motor Add on (A01 -2)

# กรณีความสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายของทรัพย์ สินส่ วนบุคคลภายในรถยนต์
จากการถูกโจรกรรม และจากอุบัติเหตุการชนกับยานพาหนะทางบก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แบบฟอร์มเรี ยกร้องสิ นไหมประกัน Motor Add on (A01 -2)
รายงานบันทึกประจาวันเกี่ยวกับคดี ของพนักงานสอบสวนตามที่ผเู ้ อาประกันได้แจ้งความไว้
รู ปถ่ายความเสี ยหาย / ร่ องรอยการเสี ยหายของรถยนต์คนั ที่เอาประกันภัย
สาเนาใบเคลมรถยนต์
สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผูเ้ อาประกันภัย
เอกสารประกอบเพิม่ เติมอื่นๆ ซึ่งจะแจ้งขอเป็ นกรณี ไป

### หมายเหตุ : ความคุ้มครองขึน้ อยู่กับกรมธรรม์ ที่ได้ ทาไว้ กบั บริษทั ฯ และเอกสารประกอบการพิจารณาต้ องเป็ น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่ านั้น
ระยะเวลาในการพิจารณาการจ่ ายค่ าสิ นไหมทดแทนภายใน 7-10 วันทาการ หลังจากได้ รับเอกสารครบถ้ วน

กรณีติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม ฝ่ ายสินไหมประกันภัยสุ ขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล

E-mail: claim_ah@dhipaya.co.th

A01-2

แบบฟอร์ มเรียกร้ องสินไหมประกัน Motor Add on
1. รายละเอียดกรมธรรม์
1.1 เลขที่ประกันภัยรถยนต์ / ประกันภัย Motor Add on ______________________________________________________________________________________
บริ ษทั ___________________________________วันเริ่ มความคุม้ ครอง______________________________ทะเบียนรถยนต์____________________________
2. รายละเอียดผู้เอาประกันภัย
2.1 ชื่อผูเ้ อาประกันภัย / ผูแ้ จ้งเหตุ _________________________________________________________________________ อายุ _________________________
2.2 ที่อยู่ ___________________________________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ ____________________________________________________ อีเมล_______________________________________________________________
3. รายละเอียดเหตุการณ์
3.1 วันที่เกิดเหตุ __________________________ เวลา _________________________ สถานที่_______________________________________________________
3.2 รายละเอียดเหตุการณ์ _______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
ผูเ้ ห็นเหตุการณ์ ____________________________________________________________________________________________________________________
3.3 ความสูญเสี ยหรื อเสี ยหายในครั้งนี้
 ไม่มี การชดใช้ หรื อทาประกันภัยไว้จากหน่วยงาน
 มี การชดใช้ทาประกันภัยไว้จากหน่วยงาน (ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียด)
ชื่อบริ ษทั หรื อหน่วยงาน_____________________________________________________________________เป็ นจานวนเงิน ___________________บาท
4. การเรียกร้ องค่ าสินไหมทดแทน
4.1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนเป็ นจานวนเงิน _________________________________บาท
ดังกรณี ต่อไปนี้
 กรณี รถยนต์สูญเสี ยโดยสิ้นเชิ ง (Total Loss)
 เงินชดเชยรายได้รายวันกรณี ผเู้ อาประกันภัย หรื อผูโ้ ดยสารต้องรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล
 เงินชดเชยกรณี รถยนต์เข้าอู่ซ่อม ที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก
 กรณี ค่าใช้จ่ายศัลยกรรมสาหรับผูเ้ อาประกันภัย จากอุบตั ิเหตุขณะอยูใ่ นรถยนต์
 กรณี ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของทรัพย์สินส่ วนบุคคลภายในรถยนต์จากการถูกโจรกรรม
 กรณี ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของทรัพย์สินส่ วนบุคคลภายในรถยนต์จากอุบตั ิเหตุจากการชนกับยานพาหนะทางบก

A01-2

รายการสู ญหาย / เสี ยหาย (ยีห่ ้อ/รุ่ น)

วันที่ซ้ือ

ราคา

1.
2.
3.
4.
5.
 อื่นๆ โปรดระบุ ____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
ทั้งนี้ขา้ พเจ้าได้มอบหลักฐานประกอบการเรี ยกร้องสิ นไหมแต่ละกรณี ตามที่ระบุในกรมธรรม์ จานวน _______________________________ฉบับ
โดยขอให้บริ ษทั ฯ จ่ายค่าสิ นไหมในนาม ___________________________________________________________________________________
ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงพยาบาล นายแพทย์หรื อผูอ้ ื่นใด ซึ่งได้กระทาการตรวจและรักษาข้าพเจ้า มีอานาจแจ้งต่อบริ ษทั หรื อผูแ้ ทนถึงการเจ็บป่ วย การได้รับบาดเจ็บ ประวัติ
ทางการแพทย์ของข้าพเจ้า อนึ่ง สาเนารู ปถ่ายของหนังสื อยินยอมนี้ ให้ถือว่ามีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับต้นฉบับ ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานความเสี ยหายข้างต้น เป็ นความ
จริ งทุกประการ หากพบว่าไม่ตรงกับความเป็ นจริ งหรื อเป็ นเท็จ หรื อปลอมแปลงเอกสาร บิดเบือนหรื อปิ ดบังความจริ งใดๆ บริ ษทั ฯ มีสิทธิ ปฏิเสธสิ นไหมใดๆ หรื อเรี ยก
คืนสิ นไหมใดๆ คืนจากข้าพเจ้าได้ทนั ที

ลงชื่อ _____________________________________
ผูแ้ จ้ง / ผูเ้ อาประกันภัย

สาหรับลูกค้าติดต่ อเคลม เรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายสิ นไหมประกันภัยสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
โทร 02-239-2200
E-Mail: claim_ah@dhipaya.co.th
(จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8.30 – 16.30 น.)

วันที่ ____________________________________

