
ชื่อ - นามสกลุ กรมธรรมเ์ลขท่ี วนั/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ
 บตัรประจาํตัวประชาชน อ่ืนๆ เลขท่ี วนัออกบตัร วนัหมดอายุ
สถานท่ีติดต่อปัจจุบนั
   โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้สะดวก  อีเมลล์

สาเหตขุองการเรยีกรอ้งครัง้นี้เนื่องจาก
 เจบ็ปว่ย อาการ
อาการเจบ็ปว่ยนี้เป็นมานานเท่าใด ก่อนท่ีจะได้รบัการรกัษาครัง้นี้
สถานพยาบาลท่ีเคยรกัษา ก่อนท่ีจะได้รบัการรกัษาครัง้นี้  วนัท่ีเขา้รกัษา
 อุบติัเหต ุกรุณาระบุขอ้มูลเพิม่เติม ดังนี้
1. วนัท่ีเกิดเหต ุ  เวลา น.
2. สถานท่ีเกิดเหตุ
3. สาเหตกุารเกิดอุบติัเหต ุสว่นของรา่งกายท่ีได้รบับาดเจบ็ และลักษณะการบาดเจบ็ / บาดแผล (โดยละเอียด)

4. มกีารแจง้ความไวกั้บเจา้หน้าท่ีตํารวจหรอืไม่
 ไมไ่ด้แจง้ สาเหตเุนื่องจาก
 แจง้เมื่อวนัท่ี ท่ีสถานีตํารวจ จงัหวดั (กรุณาแนบสาํเนาบนัทึกประจาํวนัตํารวจ)
5. กรุณาระบุชื่อบรษัิทประกันภัยอ่ืนท่ีท่านมกีรมธรรมป์ระกันภัย (ถ้าม)ี

ขอ้มูลการรกัษา  กรุณาระบุอาการบาดเจบ็หรอืเจบ็ปว่ยท่ีเป็นเหตขุองการเรยีกรอ้งสนิไหมและสถานท่ีเขา้รบัการรกัษา
 อาการบาดเจบ็หรอืเจบ็ปว่ย ชื่อแพทย ์ และ โรงพยาบาล / สถานพยาบาล / คลินิก วนัท่ีรบัการรกัษา / ระยะเวลาท่ีรกัษา

ท่านต้องการรบัเงินค่าสนิไหม  โดยจา่ยเป็น เชค็ โอนเงินเขา้บญัชธีนาคาร
สาขา เลขท่ีบญัช ี ชื่อบญัชี
 (ในกรณีท่ีแจง้โอนเงินขอใหท่้านแนบสาํเนาหน้าสมุดบญัช ีกรณีไมแ่นบเอกสารสาํเนาหน้าสมุดบญัชบีรษัิทจะจา่ยค่าสนิไหมโดยจา่ยเป็นเชค็แทน)

สว่นท่ี 1 สาํหรบัผู้เอาประกันภัย

การมอบอํานาจ
 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขอ้ความในรายการขา้งต้นทัง้หมดเปน็ความจรงิ และโดยหนงัสอืฉบบันี ้ขา้พเจา้ขอมอบอํานาจให ้บรษัิท เอฟดับบลิวดี ประกันชวีติ จาํกัด (มหาชน) 
หรอืผูแ้ทนของบรษัิทฯ หรอืผูม้อํีานาจหน้าท่ีของบรษัิทฯ ดําเนินการให ้แพทย ์โรงพยาบาล คลินิก บรษัิทประกันภัย หรอืองค์กร สถาบนั หรอืบุคคลอ่ืนใดทัง้ในและ
ต่างประเทศ ซึ่งมบีนัทึก หรอืเรื่องราวท่ีเก่ียวกับสขุภาพของขา้พเจา้ เปิดเผยรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกับประวติัสขุภาพ หรอืโรคต่างๆ รวมทัง้ประวติัการรกัษาใน
โรงพยาบาล การปรกึษา การรกัษาโรค หรอืความเจบ็ปว่ยอ่ืนๆ ของขา้พเจา้ใหแ้ก่ บรษัิทฯ รวมถึงความยนิยอมใหบ้รษัิทฯ เก็บรวบรวมใช ้ ปรบัปรุง เปิดเผย 
และการดําเนินการอ่ืนใด กับขอ้มูลดังกล่าวได้ อนึ่ง สาํเนาภาพถ่ายหนังสอืฉบบันี้ใหถื้อวา่มผีลบงัคับโดยสมบูรณ์เท่ากับต้นฉบบั   

ขอ้ควรทราบ: ผูใ้ดโดยทจุรติหลอกลวงบรษัิทประกันภัย หรอืผูอ่ื้นด้วยการแสดงขอ้ความอันเป็นเท็จหรอืปกปิดขอ้ความจรงิซึ่งควรบอกใหแ้จง้และโดยการหลอกลวงดังวา่นัน้
ได้ไปซึ่งทรพัยส์นิจากบรษัิทประกันภัยท่ีถกูหลอกลวงนัน้ หรอืบุคคลท่ีสาม หรอืทําใหบ้รษัิทประกันภัยท่ีถกูหลอกลวงนัน้หรอืบุคคลท่ีสาม ทําถอน หรอื ทําลายเอกสารสทิธ ิ ผูน้ัน้ 
กระทําความผดิฐานฉ้อโกงซึ่งความผดิในทางอาญาต้องระวางโทษจาํคกุไมเ่กิน 3 ปี หรอืปรบัไมเ่กิน 6,000 บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบัตามประมวลกฎหมายอาญา และอีกทัง้จกัต้อง
ชดใชค่้าสนิไหมทดแทนในทางแพง่อีกโสตหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา หมวด 3 ความผดิฐานฉ้อโกง มาตรา 341

ลงชื่อ ผูเ้อาประกันภัย

 ( )

  วนัท่ี / /

ลงชื่อ ผูทํ้าการแทน

 ( )

ความสมัพนัธ์
(เฉพาะกรณีท่ีผูเ้อาประกันภัยไมอ่ยูใ่นฐานะท่ีจะเรยีกรอ้งได้)

  วนัท่ี / /

หมายเหต ุ ท่านจะต้องชาํระค่าธรรมเนียมการกรอกแบบฟอรม์ของแพทยด์้วยตนเอง

แบบฟอรม์: การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมชดเชย

บรษัิท เอฟดับบลิวดี ประกันชวีติ จาํกัด (มหาชน)
เลขท่ี 130 - 132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์3 ชัน้ 14, 16, 26 - 29 
ถนนวทิยุ แขวงลมุพนีิ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330
โทร. 1351 fwd.co.th
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Patient’s Name :  Age : years  Sex : Male Female

ID No H.N.# A.N.#

Date admitted Time Date discharged Time

1. For Illness

 A. Date you first saw this patient for this symptom / illness :

 B. Chief complaint and duration of symptom(s) :

2. For Accident

 A. Date & time of accident : Date : Time :

 B. Cause of accident :

 C. Details of accident :

 D. Did you smell alcohol from the patient? No Not known Yes, blood alcohol test (if any) =   mg%

 E.   Level of consciousness Full Consciousness Confusion Drowsiness Semi-coma Coma

3. Did the patient need to be admitted to hospital  No  Yes, indication for admission :

4. Vital signs : T P R BP

5. Pertinent clinical findings (Signs & Symptoms)

6. Investigation & Result (Lab, EKG, X – ray, etc.)

7. HIV Test No    Yes    Date Result

8. Underlying disease :

9. Diagnosis : ICD10-TM :

10. Treatment given (such as number of stitches, medical given, physiotherapy, etc.)

 (a)

 (b) Surgery performed : ICD9-CM :

  Anesthesia Type : General Anesthesia Spinal Anesthesia Local Anesthesia Others

  Pathology result

  Surgeon’s Name Date of Operation

 (c) Diagnosis and treatment by other doctors in the same occasion No Yes, please give detail

11. Is the illness related to alcohol, drug abuse or addiction? No Yes, please specify

12. To the best of your knowledge, please give details of all consultations of serious disorders of the patient in the past.

13. For Female: Was she pregnant around the time of treatment? No Yes Weeks (LMP : )

   Was the treatment relate to infertility? No Yes

สว่นน้ีกรอกโดยแพทยผ์ู้ตรวจรกัษา   ซึง่กรอกขอ้ความต่างๆ ลงในแบบฟอรม์น้ีจะต้องเปน็แพทยป์รญิญา และมใีบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรม

ขอ้ควรทราบ 
ผูใ้ดในการประกอบการงานวชิาแพทย ์ทําคํารบัรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสยีหายแก่ผูอ่ื้น หรอืประชาชน ผูน้ัน้กระทําความผดิทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
ซึ่งต้องระวางโทษจาํคกุไมเ่กิน 2 ปี หรอืปรบัไมเ่กิน 4,000 บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั ตามประมวลกฎหมายอาญา และอีกทัง้จกัต้องชดใชค่้าสนิไหมทดแทนในทางแพง่อีกโสตหนึ่ง ตามประมวล
กฎหมายอาญา  หมวด 3 ความผดิเก่ียวกับเอกสาร  มาตรา  269

I, hereby certify that I have personally examined and treated the insured in connection to the above disability and that the facts are in my opinion as given above.

Duration Doctor / Hospital’s NameDate Diagnosis Treatment

Signed by  Physician Date

 ( )

License No.

Stamp Hospital
 Seal

แบบฟอรม์: การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมชดเชย
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