บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 3 ชั้น 14, 16, 28 และ 29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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ใบนำสงเอกสารการเรียกรองสินไหมมรณกรรมสำหรับผูเอาประกันภัยหรือผูชำระเบี้ย
ชื1อตัวแทน/ผูบริหารตัวแทน
ชื1อหนวย

รหัสตัวแทน
สาขา

กรมธรรมเลขที่

โทรศัพท
โทรสาร

ชื1อผูเอาประกันภัย
ชื1อผูชำระเบี้ย

เรียน ผูรับประโยชน
บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจตอการสูญเสียบุคคลอันเปนที่รักยิ่งของทานในครั้งนี้ เพื1อใหการพิจารณาสินไหมมีความรวดเร็ว กรุณากรอกเอกสารแบบฟอรมพรอมทั้งแนบเอกสาร
ดังตอไปนี้ใหครบถวน และกาเครื1องหมาย
ลงใน
เฉพาะรายการที่จัดสงมา

กรณีการเสียชีวิตธรรมดา (การเจ็บปวย)
1. แบบฟอรมเรียกรองสินไหมมรณกรรม
2. ใบรายงานแพทยผูรักษา
3. ใบมรณบัตรตนฉบับ และฉบับสำเนาที่รับรองสำเนาถูกตอง
4. บัตรประชาชนของผูเสียชีวิต ตนฉบับและฉบับสำเนาที่รับรองสำเนาถูกตอง
5. ทะเบียนบานตนฉบับของผูเสียชีวิต ที่ระบุจำหนาย “ตาย” และฉบับสำเนาที่รับรองสำเนาถูกตอง
6. บัตรประชาชนของผูรับประโยชนทุกทาน ตนฉบับและฉบับสำเนาที่รับรองสำเนาถูกตอง
7. ทะเบียนบานตนฉบับของผูรับประโยชนทุกทาน และฉบับสำเนาที่รับรองสำเนาถูกตอง
8. แบบฟอรมการรับรองสถานะ คำยินยอมและตกลงเพื1อปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ของผูรับประโยชนทุกทาน
9. กรมธรรมประกันชีวิต หรือกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุแบบพีเอ พรอมบัตรแครการด
10. เอกสารแสดงยอดหนี้สินคางชำระของผูเอาประกันภัย ณ วันที่เสียชีวิต (กรณีผูรับประโยชนเปนเจาหนี้ในนามธนาคารหรือสถาบันการเงิน)
11. อื1นๆ โปรดระบุ (หลักฐานการเปลี่ยนชื1อ-สกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ)

กรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือสาเหตุอื1น เอกสารตั้งแตขอที่ 1-10 ดังกลาวขางตนและใหจัดสงเพิ่มเติมเอกสารตอไปนี้
12. สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
13. สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ / รายงานขาวการเสียชีวิตจากหนังสือพิมพ
14. หนังสือยินยอมและมอบอำนาจ ลงลายมือชื1อโดยผูรับประโยชน
- จำนวน 5 ฉบับ กรณีเสียชีวิตหลังจากกรมธรรมเริ่มมีผลบังคับ ภายใน 6 เดือน
- จำนวน 3 ฉบับ กรณีเสียชีวิตหลังจากกรมธรรมเริ่มมีผลบังคับ มากกวา 6 เดือนแตไมเกิน 2 ป

กรณีผูชำระเบี้ยเสียชีวิตหรือผูรับประโยชนเปนผูเยาว
15. สำเนาบัตรประชาชนของผูปกครองโดยชอบธรรมตามกฏหมาย (กรณีไมใช บิดา-มารดา กรุณาแนบสำเนาคำสั่งศาลแตงตั้งผูปกครอง)

การจัดสงเอกสาร
ทานสามารถจัดสงเอกสารดังกลาวผานสาขาของบริษัทฯไดทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสงโดยตรงมายัง บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ฝายสินไหม ชั้น 14 อาคารสินธรทาวเวอร 3 เลขที่ 130 – 132 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ผูนำสง

ผูรับเอกสาร

วันที่นำสงเอกสาร

วันที่รับเอกสาร

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 3 ชั้น 14, 16, 28 และ 29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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แบบฟอรมการเรียกรองสินไหมมรณกรรมของผูเอาประกันภัย / ผูชำระเบี้ยประกันภัย
ทานเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรมฉบับนี้หรือไม

1. ขอมูลผูเอาประกันภัย
ป

เปนผูเอาประกันภัย

กรมธรรมเลขที่
หมูที่

เปนผูชำระเบี้ยประกันภัย

ที่อยูครั้งสุดทาย เลขที่

ถนน

อำเภอ/เขต

ไมใช

ใชสิทธิในฐานะ

ชื1อผูเสียชีวิต
อายุ

ใช

3. รายละเอียดการมรณกรรม
ผูเอาประกันภัย / ผูชำระเบี้ยะ เสียชีวิตวันที่

ตำบล/แขวง
จังหวัด

เวลา

รหัสไปรษณีย

อาชีพครั้งสุดทาย

สาเหตุการเสียชีวิต

ตำแหนง

4. รายละเอียดการเจ็บปวยกอนมรณกรรม

2. ผูเรียกรองสินไหมมรณกรรม
ชื1อ – สกุล

วันเดือนปเกิด

สถานที่เกิด

สัญชาติ

อายุ

ป

อาชีพ

ที่อยูสำหรับการสงเอกสาร เลขที่
ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

ผูเอาประกันภัยไดพูดถึงอาการเจ็บปวยหรือมีอาการแสดงถึงความเจ็บปวย
ใหเห็นครั้งแรก เมื1อวันที่
อาการที่สังเกตเห็น

หมูที่

ถนน
รหัสไปรษณีย

สถานที่

ผูเอาประกันภัยไปพบแพทยครั้งแรกเกี่ยวกับอาการเจ็บปวยครั้งหลังสุด
เมื1อวันที่
ชื1อแพทย

โทรศัพท

สถานพยาบาลที่ไปพบ

ความสัมพันธกับผูเอาประกันภัย

5. ชื1อแพทยและที่อยู หรือสถานพยาบาลที่ผูเอาประกันภัยเขารับการรักษาในการเจ็บปวยครั้งสุดทายและในระยะใกลเคียงกับวันเริ่มสัญญาหรือกอนหนานั้น
ชื1อแพทยหรือสถานพยาบาล

ที่อยู

วันที่เขารับการรักษา

โรคที่ทำการรักษา

6. ผูเอาประกันมีประกันชีวิตหรือประกันภัยไวกับบริษัทอื1นใดบาง
ชื1อบริษัทประกันภัย

หมายเลขกรมธรรม

วันเริ่มสัญญา

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ขาพเจาขอรับรองวาขอเท็จจริงตามแบบฟอรมฉบับนี้ ตลอดจนเอกสารและหลักฐานตางๆ ที่ไดแถลงและสงมอบใหไวแกบริษัทดังกลาว ขาพเจาไดทราบและเขาใจ
ขอเท็จจริงทั้งหมดเปนอยางดี และยอมรับวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ
แบบฟอรมฉบับนี้ทำขึ้น ณ บานเลขที่
ตำบล/แขวง
ลงชื1อ

หมู

ตรอก/ซอย

อำเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

ผูรับประโยชน ลงชื1อ

พยาน ลงชื1อ

หนังสือใหความยินยอม

เมื1อวันที่
พยาน

ขาพเจายินยอมใหแพทย สถานพยาบาล ที่ทำการตรวจรักษาผูเอาประกันภัยที่เสียชีวิตทั้งในอดีตและปจจุบัน องคกรหรือบุคคลซึ่งไดทำการชันสูตรพลิกศพ
เปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการตรวจรักษาทั้งหมด ผลการชันสูตรพลิกศพแก บริษัทเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) หรือผูไดรับมอบหมายได
อนึ่ง สำเนาภาพถายของหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ใหถือวา มีผลใชบังคับไดเชนเดียวกับตนฉบับ

ลงชื1อ

ผูใหความยินยอม

วันที่

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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ใบรายงานแพทยผูรักษา
ชื1อของผูปวยที่ถึงแกกรรม

อายุ

ชื1อสถานพยาบาลที่ทำการรักษา

ชื1อแพทยที่รักษา

หมายเลขบัตรประจำตัวผูปวยทั่วไป H.N

เลขที่ผูปวยใน (AN)

ป อาชีพ

1. ก. วันเดือนป ที่ผูปวยเขารับการรักษาในการเจ็บปวยครั้งนี้ วันที่
ข. จากคำบอกกลาวของผูปวยหรือญาติผูปวย ผูปวยมีอาการของโรคหรืออาการผิดปกติตาง ๆ อยางไรบาง
2. ก. ถึงแกกรรมเมื1อวันที่

เวลา

น.

ข. สถานที่ที่ถึงแกกรรม
ค. สาเหตุที่ถึงแกกรรม
ง. สาเหตุนำคือ

สาเหตุแทรกซอนคือ

3. ก. ทานรูจักกับผูปวยมานานเทาใด
ข. ในทัศนะของทาน ผูปวยเจ็บปวยมานานเทาใด
ค. ผูปวยมีโรคประจำตัวหรือโรคอื1นๆ อีกหรือไม (จากที่ทานทราบหรือจากคำบอกกลาวของผูปวยและ/หรือญาติผูปวย) ถามี โรคอะไรบางเปนมานานเทาใด

4. ก. ผูปวยถึงแกกรรมเนื1องมาจากการฆาตัวตายหรือไม
ข. ผูปวยเคยมีประวัติดื1มสุราหรือใชยาเสพติดหรือไม
ค. สุราหรือยาเสพติดเปนสาเหตุที่ทำใหผูปวยถึงแกกรรมหรือไม
ง. มีการตรวจแอลกอฮอลในกระแสเลือดหรือไม (หากมี กรุณาระบุผลการตรวจ)
จ. มีการตรวจหาสารเสพติดหรือสารพิษหรือไม (หากมี กรุณาระบุสถานที่ตรวจและผลการตรวจ)
ฉ. มีสาเหตุโดยตรงหรือโดยทางออมใดบางที่ทำใหผูปวยถึงแกกรรม หรือเนื1องจากอุปนิสัย อาชีพ หรือที่พักอาศัย
5. มีการตรวจหรือชันสูตรศพตามวิธีทางการแพทยหรือไม หากมีกรุณาแจงผลการตรวจและสถานที่ตรวจดวย
6. ทานทราบ หรือเคยทราบวาผูปวยเคยรับการรักษาจากแพทยหรือสถานพยาบาลที่อื1น และ/หรือที่แหงนี้มากอนที่จะเจ็บปวยครั้งนี้หรือไม หากทราบกรุณาแจงรายละเอียดดังนี้
วันที่

ชื1อแพทย / ชื1อสถานพยาบาล

7. ผูปวยมีสวนสูงวัดได

ซม. น้ำหนัก

โรคหรืออาการที่รักษา

กก. ตำหนิหรือแผลเปน

8. ความเห็นอื1นๆ
ขาพเจา นพ. / พญ.

ใบอนุญาติประกอบโรคศิลปเลขที่

ประจำโรงพยาบาล / สถานพยาบาล

คุณวุฒิ

ที่อยู

ขอรับรองวาขอความตามใบรายการแพทยขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื1อ
(

(โปรดประทับตราสถานพยาบาล)
(บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาใชจายในการใหไดมาของเอกสารฉบับนี้)

แพทย
)

