ฝ่ ายสินไหมประกันภัยสุ ขภาพและอุบัตเิ หตุส่วนบุคคล
การเตรียมเอกสารเพือ่ ประกอบการพิจารณาค่ าสิ นไหมทดแทน
# กรณีการเสี ยชีวติ เนื่องจากอุบัติเหตุ
เตรียมเอกสาร ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

สำเนำใบมรณบัตร
สำเนำหนังสื อรับรองกำรตำย หรื อ ประวัติกำรรักษำพยำบำลย้อนหลังทั้งหมด
สำเนำบัตรประชำชนของผูเ้ สี ยชีวติ
สำเนำทะเบียนบ้ำนของผูเ้ อำประกันภัย ที่มีกำรจำหน่ำย “ ตำย ”
สำเนำบัตรประชำชน/สำเนำทะเบียนบ้ำนของผูร้ ับประโยชน์ทุกคน (กรณี ผรู ้ ับประโยชน์บรรลุนิติภำวะ)
สำเนำสูติบตั ร,สำเนำทะเบียนบ้ำนของผูร้ ับประโยชน์ที่เป็ นผูเ้ ยำว์ / พร้อมสำเนำทะเบียนบ้ำน และบัตรประชำชนของบิดำ
มำรดำหรื อผูป้ กครองของผูร้ ับประโยชน์ (กรณี ผรู ้ ับประโยชน์ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ)
สำเนำหนังสื อเดินทำง (กรณี ผรู ้ ับประโยชน์เป็ นชำวต่ำงประเทศ)
ใบรำยงำนแพทย์กรณี เสี ยชีวติ และทุพพลภำพ (A02)
สำเนำรำยงำนบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี ที่รับรองสำเนำถูกต้องโดยพนักงำนสอบสวนเจ้ำของสำนวนคดี
สำเนำรำยงำนกำรชันสูตรพลิกศพ ที่รับรองสำเนำถูกต้องโดยพนักงำนสอบสวนเจ้ำของสำนวนคดี (ด้ำนหน้ำและหลัง)
คำสัง่ ศำลแต่งตั้งผูจ้ ดั กำรมรดก หรื อหนังสื อลำดับทำยำทโดยธรรม (กรณี มิได้ระบุผรู ้ ับประโยชน์ในกรมธรรม์หรื อระบุผรู ้ ับ
ประโยชน์เป็ นทำยำทตำมกฎหมำย)
อื่น ๆ ( ถ้ำมี )
- สำเนำรำยงำนกำรตรวจศพจำกสถำบันนิติเวชวิทยำ/สถำบันนิติวทิ ยำศำสตร์ (กรณี มีกำรตรวจพิสูจน์ศพ )
- สรุ ปสำนวนกำรสอบสวนคดี
- รำยงำนข่ำวกำรเสี ยชีวติ จำกหนังสื อพิมพ์
- หนังสื อรับรองคณะกรรมกำรสำมฝ่ ำย (ฝ่ ำยปกครอง, ฝ่ ำยทหำร, ฝ่ ำยตำรวจ) กรณี ภยั ก่อกำรร้ำย
สำเนำหน้ำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร (ออมทรัพย์/กระแสรำยวัน) ของผูร้ ับประโยชน์
แบบฟอร์มเรี ยกร้องค่ำสิ นไหม (A01)

หมายเหตุ:
1. เอกสำรที่เป็ นสำเนำทุกฉบับ จะต้องมีกำรรับรองสำเนำถูกต้องทุกครั้ง โดยเจ้ำของเอกสำรหรื อทำยำทโดยธรรม หรื อผูม้ ี
สิ ทธิตำมกฎหมำย
2. ในกรณี ชื่อหรื อนำมสกุล ไม่ตรงกับข้อมูลของบริ ษทั ฯ จะต้องมีหลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงชื่อหรื อนำมสกุล หรื อทะเบียน
สมรสของผูเ้ อำประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์
3. ในกรณี ที่ผรู ้ ับประโยชน์ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ บริ ษทั ฯ จะจ่ำยให้บิดำหรื อมำรดำหรื อผูท้ ี่ศำลแต่งตั้งให้เป็ น ผูป้ กครองเป็ น
ผูร้ ับเงินแทนผูเ้ ยำว์
4. ในกรณี ที่มีผรู ้ ับประโยชน์คนเดียวและผูร้ ับประโยชน์เสี ยชีวติ ก่อนหรื อพร้อมกันกับผูเ้ อำประกันภัย บริ ษทั ฯ จะจ่ำยให้ผทู ้ ี่
ศำลแต่งตั้งให้เป็ นผูจ้ ดั กำรมรดกของผูเ้ อำประกันภัยเป็ นผูร้ ับเงิน

5. ในกรณี ที่มีผรู ้ ับประโยชน์หลำยคนและผูร้ ับประโยชน์บำงคนเสี ยชีวติ ก่อนหรื อพร้อมกันกับผูเ้ อำประกันภัย โดยผูเ้ อำ
ประกันภัยมิได้แจ้งเปลี่ยนแปลงผูร้ ับประโยชน์มำยังบริ ษทั ฯ สิ นไหมทดแทนจ่ำยแก่ผรู ้ ับประโยชน์ที่เหลือคนละส่วน
เท่ำๆกัน
6. ระยะเวลำในกำรพิจำรณำกำรจ่ำยค่ำสิ นไหมทดแทนภำยใน 15 วันหลังจำกได้รับเอกสำรครบถ้วน
เอกสำรใด ๆ ตำมรำยกำรข้ำงต้นนี้ถำ้ ท่ำนไม่สำมำรถจัดส่งให้บริ ษทั ฯ ได้ จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทรำบเป็ นลำย ลักษณ์อกั ษร
เพื่อบริ ษทั ฯ จะได้พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมต่อไป
### หมายเหตุ : ความคุ้มครองขึน้ อยู่กบั กรมธรรม์ ทไี่ ด้ ทาไว้ กบั บริษัทฯ และเอกสารประกอบการพิจารณาต้ องเป็ นภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาไทยเท่ านั้น

บริษทั ทิพยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
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แบบฟอร์มเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
( )ค่ารักษาพยาบาล ( )ค่ารักษาทันตกรรม ( )ค่าชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
( )เสี ยชีวิต ( )เจ็บป่ วยด้วยโรคร้ายแรง( )ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง ( )สู ญเสี ยอวัยวะ( )ทุพพลภาพสิ้ นเชิ งชัว่ คราว( ) อื่นๆ................

ส่ วนที่ 1 สำหรับให้ ผ้เู อำประกันภัย/ผู้เรียกร้ องสิทธิกรอกข้ อมูล
1. ชื่อ/สกุลของผูเ้ อาประกันภัย/ผูท้ าการแทน ...............................................................................................เพศ....................อายุ................ปี ............อาชีพ.............................
สถานที่ติดต่อปัจจุบนั ....................................................................................................................................................................โทรศัพท์....................................................
เรี ยกร้องสิ ทธิภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่...............................................................................................................................................................................................
2. กรณีค่ำรักษำพยำบำล / ค่ำชดเชยรำยได้ขณะเข้ ำพักรักษำตัวในโรงพยำบำล (กรุณำแนบสำเนำหน้ ำสมุดธนำคำรมำพร้ อมเอกสำรกำรเรียกร้ องสิ นไหมทดแทน)
โอนเข้าบัญชีธนาคาร..................................................................................................สาขา.............................................................................................................................
ชื่อบัญชี ................................................................................................................เลขที่บญั ชี ...........................................................................................................................
3. กรณีเจ็บป่ วย กรุณำตอบคำถำมต่ อไปนี ( ) ผูป้ ่ วยนอก ( ) ผูป้ ่ วยใน ( ) ICU ( ) อื่นๆ
3.1 ชื่อโรงพยาบาล........................................................................................................วันที่เข้ารักษา...................................วันที่ออกจากโรงพยาบาล..............................
3.2 อาการเจ็บป่ วย..........................................................................................................................................................................................................................................
3.3 อาการเจ็บป่ วยนี้เป็ นมานานเท่าใด ก่อนที่จะได้รับการรักษาในโรงพยาบาล...........................................................................................................................................
3.4 ชื่อแพทย์ผใู้ ห้การรักษาขณะรักษาอยูใ่ นโรงพยาบาล.............................................................................แผนกที่เข้ารับการรักษา............................................................
3.5 ผลการวินิจฉัยโรคของแพทย์..................................................................................................................................................................................................................
3.6 ได้รับการรักษาโดย ( ) การใช้ยา ( ) การผ่าตัด (ระบุ)........................................................................................( ) อื่นๆ (ระบุ).....................................................
3.7 ได้รับการตรวจตามวิธีการต่อไปนี้ หรื อไม่ ( ) เอ็กซเรย์ ( ) ตรวจหัวใจ ( ) ตรวจโรค ( ) อื่นๆ (ระบุ).......................................................................................
4.กรณีที่กำรรักษำมีสำเหตุจำกอุบัติเหตุ/ทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงเนื่องจำกกำรบำดเจ็บ/สู ญเสี ยอวัยวะ/ทุพพลภำพสิ้นเชิงชั่วครำวจำกกำรบำดเจ็บ กรุ ณำตอบคำถำมต่ อไปนี้
4.1 สถานที่เกิดเหตุ......................................................................................................................................................................................................................................
4.2 วันที่เกิดเหตุ...................................................................................................................................................เวลาที่เกิดเหตุ....................................................................
4.3 เหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร (ระบุรายละเอียด).................................................................................................................................................................................................
4.4 อวัยวะที่บาดเจ็บและลักษณะบาดแผล....................................................................................................................................................................................................
4.5 มีการแจ้งความหรื อไม่ ( ) ไม่มี ( ) มี ณ สถานีตารวจ.......................................................................................................เมื่อวันที่...............................................
4.6 ชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรักษา...........................................................................................................................................วันที่ทาการรักษา...................................
4.7 ชื่อแพทย์ผทู้ าการรักษา...................................................................แผนกที่ทาการรักษา...........................................................เลขที่ผปู้ ่ วยนอก.....................................
4.8 วันที่ไปทาการรักษาครั้งสุดท้าย...........................................................................................................................................................................................................
4.9 ได้รับการตรวจตามวิธีการต่อไปนี้หรื อไม่ ( ) เอ็กซเรย์ ( ) ตรวจหัวใจ ( ) ตรวจโรค ( ) อื่นๆ (ระบุ).....................................................................................
4.10 อาการหรื อบาดเจ็บในปัจจุบนั (โปรดระบุโดยละเอียด)........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
5. กรณี ที่เป็ นสตรี ขณะที่ท่านเข้ารับการรักษาอยูใ่ นโรงพยาบาลครั้งนี้ ท่านมีครรภ์หรื อไม่................................................อายุครรภ์...............................สัปดาห์
6. กรณี ที่ได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลหรื อมีประกันสุ ขภาพกับบริ ษทั อื่นหรื อมีประกันร่ วมกับบริ ษทั อื่น กรุ ณาระบุชื่อสถาบันหรื อบริ ษทั และเลขที่กรมธรรม์
............................................................................................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดเป็ นความจริ ง และข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์ สถานพยาบาล บริ ษทั ประกันภัย องค์กร สถาบัน หรื อบุคคลใด ที่มีบนั ทึกเรื่ องราว
การเจ็บป่ วยหรื อประวัติทางการแพทย์ของข้าพเจ้า เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งทั้งหมดแก่ บริ ษทั ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย อนึ่ ง สาเนาภาพถ่ายของ
หนังสื อให้ความยินยอมฉบับนี้ ให้ถือว่ามีผลใช้บงั คับได้และสมบูรณ์เท่าต้นฉบับ
ลงชื่อ............................................................ผูท้ าการแทน
ลงชื่ อ........................................................ผูเ้ อาประกันภัย
(.....................................................................)
(.................................................................)
วันที่............/............................./...................
วันที่............/............................./...................
ความสัมพันธ์....................................................................
(เฉพาะกรณี ที่ผเู้ อาประกันภัยไม่อยูใ่ นฐานะที่จะเรี ยกร้ องได้)
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ใบรายงานแพทย์ กรณีเสียชีวติ และทุพพลภาพ
ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย (ผู้เอาประกันภัย) ………………………………………………………………………………………………………………
กรุณากรอกข้ อมูลในหัวข้ อต่ อไปนี้

1. กรณีการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ :



โปรดระบุวนั ที่ผปู้ ่ วยเข้ารับการตรวจรักษาอาการบาดเจ็บเป็ นครั้งแรก………………………………………………………………………………………….
โปรดระบุรายละเอียดหรื ออาการของการบาดเจ็บ……………..………………...……………………………………….………………….…………………..

2. กรณีการเจ็บป่ วย
 โปรดระบุวนั ที่ผปู ้ ่ วยเข้ารับการตรวจรักษา หรื อได้รับการวินิจฉัยโรคจากท่านเป็ นครั้งแรก……...…………….……………………….………………………
 โปรดระบุรายละเอียดหรื ออาการของการเจ็บป่ วย……………..……………………………………………………………………….………………………..
 ผูป้ ่ วยมีอาการของโรคนี้มานานเท่าใดก่อนเข้ารับการรักษาจากท่าน…………………………………………...…………………….…………………………..
3. ตามความเห็นของท่ าน ท่ านวินิจฉัยว่ าผู้ป่วยได้ รับความสู ญเสียกรณีใด (กรุ ณาทาเครื่องหมาย )
 เสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุ
 สูญเสี ยอวัยวะ (แขนหรื อขาหรื อตาบอดสนิ ทรวมกัน 2 ข้างขึ้นไป) และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไปจากอุบตั ิเหตุ
 สูญเสี ยอวัยวะ (แขนหรื อขาหรื อตาบอดสนิ ทรวมกัน 2 ข้างขึ้นไป) และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไปจากการเจ็บป่ วย
(การสูญเสี ยอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึงการสู ญเสี ยสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น
โดยมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป)
 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ งจากอุบตั ิเหตุ
 ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงจากการเจ็บป่ วย
(ทุพลภาพถาวรสิ้ นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชี พประจาและอาชี พอื่นๆได้โดยสิ้นเชิ งตลอดไป)
 เจ็บป่ วยด้วยโรคใดโรคหนึ่ งต่อไปนี้ หรื อผูป้ ่ วยมี ภาวะข้อใดข้อหนึ่ง หรื อ มากกว่า 1 ข้อก็ได้ ดังระบุต่อไปนี้ ร่วมด้วย (โปรดทาเครื่ องหมาย  )
 โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
หมายความถึง ความพิการทางระบบประสาทอย่างถาวรอันเป็ นผลมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง ทาให้เกิดพยาธิ สภาพทางระบบประสาท
เป็ นเวลาติดต่อกันมากกว่า 24 ชัว่ โมง รวมถึงหลอดเลือดสมองแขนงใหญ่แตก (Major Complex Stroke) การอุดตันแบบสมบูรณ์ของหลอดเลือดในสมองและภาวะ
เนื้อสมองตาย
 ภาวะโคม่า (Coma)
หมายความถึง การสลบหรื อหมดความรู้สึก เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 96 ชัว่ โมง และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ
1) ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าหรื อสิ่ งกระตุน้ ใดๆทั้งภายในและภายนอกร่ างกายเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 96 ชัว่ โมง
2) ต้องอาศัยเครื่ องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพโดยไม่สามารถใช้วิธีใดๆในการรักษาให้สามารถกลับมาหายใจได้ดว้ ยตัวเอง
3) สมองถูกทาลาย ทาให้ขาดความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวันใดๆได้อย่างถาวร
4) ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทาลายอย่างถาวร ภายหลัง 30 วันนับจากวันที่สลบหรื อหมดความรู ้สึกเป็ นวันแรก
 ภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลว (Respiratory failure)
หมายความถึง การที่ร่างกายไม่สามารถรักษาภาวะการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิ เจนและก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในเลือดได้ตามปกติ และสูญเสี ยการทางาน
ของระบบทางเดินหายใจ ทาให้ร่างกายไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่ งกระตุน้ ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกร่ างกายได้อย่างถาวร หรื อต้องอาศัยเครื่ องช่วยหายใจหรื อ
เครื่ องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ โดยไม่สามารถใช้วิธีใดๆในการรักษาให้สามารถกลับมาหายใจได้ดว้ ยตัวเอง
 ภาวะระบบสมองตายและประสาทล้มเหลว (Brain Death and Neurologic Failure)
หมายความถึง การที่สมองและระบบประสาทของร่ างกายสู ญเสี ยการทางานอย่างถาวร ทาให้ระบบการไหลเวียนโลหิ ต ในสมองล้มเหลว ร่ างกายไม่
สามารถเคลื่อนไหว ตอบสนองต่อสิ่ งเร้ าใดๆ และไม่สามารถรักษาให้หายได้ตลอดไป
 อื่น ๆ โปรดระบุ …………………………………………………………………………………..……………………….………………………….
4. ผู้ป่วยได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโรคเอดส์ หรือ HIV หรือไม่
( ) ไม่ได้ตรวจ ( ) ตรวจ กรุ ณาระบุผลการตรวจเลือดนั้น …………………………………………………………………..……………..………………
ลงชื่อแพทย์ ……………………….…………..…………………………………………
(
)
หมายเลขใบอนุญาต ………………….………………… วุฒิบัตร/ผู้เชี่ยวชาญสาขา……………….…………
วัน/เดือน/ปี ที่ให้ ความเห็น ……………………………………………………..…………………

