รายการที่ต้องนาส่ งในการเรียกร้ องสิ นไหมมรณกรรม (Death Claim Check list)
1.กรณีมรณกรรมจากการเจ็บป่ วย เอกสารทีต่ ้ องนาส่ งมีดงั นี้
ตัวจริง / สาเนา
แบบฟอร์ มขอรับเงินค่าสิ นไหมตามแบบฟอร์ มของบริ ษทั ฯ ของผูร้ ับประโยชน์ตามกรมธรรม์ทุกคน

√
√
√
√
√
√
√
√

สาเนาทะเบียนบ้านตามที่อยูป่ ั จจุบนั และบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับประโยชน์ทุกคน
สาเนาใบมรณบัตร ซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้องโดยหน่ วยงานที่ออกให้
สำเนำทะเบียนบ้ำนของผูเ้ อำประกันภัยทีม่ กี ำรจำหน่ำยกำรเสียชีวติ โดยนำยทะเบียนแล้ว
สาเนาบัตรประชาชนของผูเ้ อาประกันภัย
ใบรายงานของแพทย์ผทู ้ าการรักษาเป็ นคนสุ ดท้ายก่อนเสี ยชี วิต ตามแบบฟอร์มของบริ ษทั ฯ(ถ้ามี)

√

หนังสื อยินยอมให้เปิ ดเผยประวัติการรักษาพยาบาลลงนาม โดยผูร้ ับประโยชน์หรื อทายาทของผูเ้ อาประกันภัย

√

กรมธรรม์ตน้ ฉบับและใบเสร็ จรับเงินงวดสุดท้าย หากมีการสูญหายใช้ใบแจ้งความเอกสารหายแทน

√
√
√
√

สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผูร้ ับประโยชน์ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หากเลือกรับเงินสิ นไหมโดยการโอน

2. กรณีมรณกรรมจากสาเหตุอนื่ ๆ เอกสารที่ต้องขอเพิม่ เติมจากรายการข้ างต้ น มีดงั นี้
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

สาเนาบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าที่ตารวจ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้
สาเนาใบรับรองการเสี ยชีวิต (หนังสื อรับรองการตาย)ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้
สาเนาใบชันสูตรพลิกศพ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้ (กรณี มีการผ่าศพพิสูจน์)
สาเนาใบรายงานการผ่าศพ หรื อรายงานของสถาบันนิติเวชวิทยา ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดย
หน่วยงานที่ออกให้ (กรณี มีการผ่าศพพิสูจน์)
หลักฐานประกอบอื่นๆ เช่น ในกรณี อุบตั ิเหตุที่มีการจ่ายชดเชย 2 เท่า ถ้ามีตวั๋ รถโดยสารหรื อหลักฐานที่แสดงว่าเป็ นผูโ้ ดยสารจริ งและได้
เดินทางไปกับพาหนะที่เกิดอุบตั ิเหตุ

หมายเหตุ : บริษทั สงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเอกสารเพิม่ เติมจากที่ระบุไว้ เพือ่ ประโยชน์ ต่อการพิจารณา

ที่อยูใ่ นการจัดส่งเอกสาร
บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด(มหาชน) (ฝ่ ายพิจารณาสินไหม)
สานักงานใหญ่ เลขที่ 175 อาคารสาธรซิต้ ี ทาวเวอร์ ชั้น 1/1, 2/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120

คาขอรับเงินสินไหมทดแทนในการมรณกรรมของผู้เอาประกันภัย
ชื่อและนามสกุลผูเ้ อาประกันภัย
.....................................................................

อายุ
...........................

1. ชื่อและนามสกุล อายุ อาชีพหน้าที่การงาน ความสัมพันธ์ ของผูร้ ับเงินสิ นไหม
ทดแทนในการมรณกรรมของผูเ้ อาประกันภัย
กรุ ณาแจ้งที่อยูท่ ี่มีผเู ้ ซ็นรับเงินค่าสิ นไหมทดแทนจากบุรุษไปรษณี ย ์

2. ท่านเป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ฉบับนี้หรื อไม่ ถ้าไม่ใช่ท่านใช้สิทธิใน
ฐานะใดในการยืน่ คาขอรับเงินครั้งนี้
3. ก.ที่อยูค่ รั้งสุ ดท้ายของผูเ้ อาประกัน

ข.อาชีพและตาแหน่งหน้าที่การงานครั้งสุ ดท้ายของผูเ้ อาประกัน
4. ก.วันที่และสถานที่ผเู ้ อาประกันภัยถึงแก่กรรม
ข. สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
5. ผูเ้ อาประกันภัยได้พูดถึงอาการเจ็บป่ วย หรื อมีอาการแสดงถึงความเจ็บป่ วย
ให้เห็นครั้งแรกเมื่อใด

หมายเลขกรมธรรม์
จานวนเงินเอาประกัน
........................................................
.................................................................
1. ชื่อ.............................................................................อายุ..............................................ปี
อาชีพ................................................ตาแหน่ง.....................................................
ความสัมพันธ์...................................................................................................................
ที่อยู่ เลขที่ ......................................หมู่ที่............ถนน..........................................................
ตาบล/แขวง....................................................อาเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด............................................................โทรศัพท์.........................................................
2. ใช่ ไม่ใช่ ( ถ้าไม่ใช่โปรดระบุใช้สิทธิ ในฐานะใด )
............................................................................................................................................
3. ก.เลขที่......................................... หมู่ที่..............ถนน.......................................................
ตาบล/แขวง.......................................................อาเภอ/เขต............................................
จังหวัด...............................................................โทรศัพท์...............................................
ข.อาชีพ................................................................ตาแหน่ง.................................................
4. ก.วันที่..................................เดือน...........................................พ.ศ....................................
สถานที่.........................................................................................................................
ข. .................................................................................................................................

5. วันที่...........................เดือน....................................................พ.ศ.................................
อาการที่สงั เกตเห็น........................................................................................................
6. วันที่...........................เดือน....................................................พ.ศ.................................
6. ผูเ้ อาประกันไปพบแพทย์ครั้งแรกเกี่ยวกับอาการเจ็บป่ วยครั้งสุ ดท้ายเมื่อใด
ชื่อแพทย์/สถานพยาบาลที่ไปพบ....................................................................................
7. ชื่อแพทย์และที่อยูห่ รื อสถานพยาบาลที่ผเู ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษาในการเจ็บป่ วยครั้งสุ ดท้ายและในระยะใกล้เคียงกับวันที่เริ่ มสัญญาประกันภัยหรื อก่อนหน้านั้น
ชื่อแพทย์หรื อสถานพยาบาล
ที่อยู่
วันที่รักษา
โรคที่ทาการรักษา

8. ผูเ้ อาประกันมีประกันชีวิตหรื อประกันภัยไว้กบั บริ ษทั อื่นใดบ้าง
ชื่อบริ ษทั ประกันภัย
เลขที่กรมธรรม์

วันเริ่ มสัญญาประกันภัย

จานวนเงินเอาประกันภัย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริ งตามคาขอรับเงินฉบับนี้ตลอดจนเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ได้แถลงและส่ งมอบให้ไว้แก่บริ ษทั ดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อเท็จจริ ง
ทั้งหมดเป็ นอย่างดี และยอมรับว่าถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ งทุกประการ
คาขอฉบับนี้ทาขึ้น ณ บ้านเลขที่...............................หมู่ที่..........................ถนน...............................................ตาบล/แขวง......................................................
อาเภอ/เขต.........................................................จังหวัด................................................................เมื่อวันที่...............................................................................................
ลงชื่อ..........................................................ผูร้ ับประโยชน์
ลงชื่อ.......................................................พยาน ลงชื่อ...........................................................พยาน
(..........................................................)
(......................................................)
(..........................................................)
ใบมอบฉันทะ
ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้โรงพยาบาล นายแพทย์ หรื อบุคคลอื่นใดซึ่ งจะได้กระทาการรักษา................................................................ มีอานาจแจ้งถึงการเจ็บป่ วยหรื อการได้รับ
บาดเจ็บ ประวัติของการแพทย์ การให้คาปรึ กษา ใบสั่งยา หรื อการรักษาและสาเนาบันทึกของโรงพยาบาลหรื อบันทึกทางการแพทย์ต่อบริ ษทั แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
หรื อผูแ้ ทนของบริ ษทั ได้ อนึ่งสาเนาภาพถ่ายของใบมอบฉันทะฉบับนี้ให้ถือว่ามีผลบังคับได้เช่นเดียวกับต้นฉบับ
ลายเซ็นต์ผใู ้ ห้การยินยอม......................................................................................วันที่...............................................................................................
Alife/Claim Death

ใบรายงานแพทย์ ผ้ รู ักษา
ชื่อของผูป้ ่ วยที่ถึงแก่กรรม......................................................................................................................................................อายุ.............................................ปี
ที่อยู.่ ......................................................................................................................................................................อาชีพ..............................................................................
ชื่อสถานที่พยาบาลที่ทาการรักษา.....................................................................................................ชื่อแพทย์ที่รักษา..................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวผูป้ ่ วยทัว่ ไป...................................................................................................เลขบัตรผูป้ ่ วยใน...............................................................................
1. ก. วัน เดือน ปี ที่ผปู ้ ่ วยเข้ารับการรักษาในการเจ็บป่ วยครั้งนี้

1. ก. วันที่.......................................................................................

ข. จากคาบอกกล่าวของผูป้ ่ วย/หรื อญาติผปู ้ ่ วย ผูป้ ่ วยมีอาการของโรค หรื ออาการผิดปกติต่างๆ

ข. .....................................................................................................................

อย่างไรบ้าง
ค. อาการของโรคหรื ออาการผิดปกติตามข้อ ข. นั้นเป็ นมานานเท่าไร
( โปรดระบุวนั เดือน ปี ที่มีอาการผิดปกติ )
2. ก. วัน เดือน ปี ที่ถึงแก่กรรม
ข. สถานที่ถึงแก่กรรม
ค. สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
3. ก. ท่านรู ้จกั กับผูต้ ายมานานเท่าใด
ข. ในทัศนะของท่าน ผูต้ ายเจ็บป่ วยมานานเท่าใด
ค. ผูต้ ายมีโรคประจาตัวหรื อโรคอื่นๆอีกหรื อไม่ ( จากที่ท่านทราบจากคาบอกกล่าวของ
ผูป้ ่ วย/และหรื อญาติผปู ้ ่ วย ) ถ้ามี โรคอะไรบ้างเป็ นมานานเท่าใด
4. ก. ผูป้ ่ วยถึงแก่กรรมเนื่องมาจากการทาอัตวินิบาตกรรมหรื อไม่
ข. ผูป้ ่ วยเคยมีประวัติดื่มสุ ราหรื อใช้ยาเสพติดหรื อไม่
ค. สุราหรื อยาเสพติดเป็ นสาเหตุสาคัญทาให้ผปู ้ ่ วยถึงแก่กรรมหรื อไม่ หากเป็ นกรณี อุบตั ิเหตุ
โปรดระบุปริ มาณแอลกอฮอล์ ที่ตรวจพบว่ามีปริ มาณเท่าใด
ง. มีสาเหตุโดยตรงหรื อโดยทางอ้อมใดบ้างที่ทาให้ผปู ้ ่ วยถึงแก่กรรม หรื อเนื่องจาก
อุปนิสัย อาชีพ หรื อที่พกั อาศัย
5. มีการตรวจหรื อชันสู ตรศพตามวิธีทางการแพทย์หรื อไม่ หากมีกรุ ณาแจ้งผลการตรวจด้วย

ค. ...................................................................................................

2. ก. วันที่...........................................................เวลา.......................น.
ข. ...................................................................................................
ค. ....................................................................................................
3. ก. วันที่............................................................................................
ข. ...................................................................................................
ค. ...................................................................................................
......................................................................................................
4. ก. ...................................................................................................
ข. ..................................................................................................
ค. ...................................................................................................
...................................................................................................
ง. ..................................................................................................
..................................................................................................
5. ........................................................................................................
.......................................................................................................
6. ท่านทราบหรื อเคยทราบว่าผูป้ ่ วยเคยรับการรักษาจากแพทย์หรื อสถานพยาบาลที่อื่นและที่แห่งนี้มาก่อนที่จะเจ็บป่ วยครั้งนี้หรื อไม่ หากทราบกรุ ณาแจ้งรายละเอียดดังนี้
วัน เดือน ปี
ชื่อนายแพทย์/ชื่อสถานพยาบาล
โรคหรื ออาการที่รักษา
........................................................................
..............................................................................................
..........................................................................................
........................................................................
..............................................................................................
...........................................................................................
........................................................................
............................................................................................
...........................................................................................

7. ก. ผูป้ ่ วยมีส่วนสู งวัดได้..................................ซม.

ข. น้ าหนัก............................................กก.

ค. ตาหนิที่เป็ นแผลเป็ น..................................

ข้าพเจ้านายแพทย์................................................................................................................ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ เลขที่........................................................................
ตาแหน่ง...............................................................................................................ประจาโรงพยาบาล/สถานพยาบาล.......................................................................................
ที่อยู.่ ...................................................................................................................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความตามใบรายงานแพทย์ขา้ งต้นเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ......................................................................................นายแพทย์
(
)
วันที่.......................เดือน.........................................พ.ศ. ...................

FM-Alife-005

หนังสือยินยอมใหเปดเผยประวัติการรักษา
ทําที่
วันที่
หนังสือฉบับนี้ทําขึ้นเพื่อแสดงวาขาพเจา
ในฐานะทีเ่ ปนผูรับประโยชนของกรมธรรม
มีความสัมพันธเปน
ของ
อยูบานเลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่
บัตรขาราชการเลขที่
บัตรผูปวยเลขที่
โรงพยาบาล/คลินิก
บัตรผูปวยเลขที่
โรงพยาบาล/คลินิก
บัตรผูปวยเลขที่
โรงพยาบาล/คลินิก

อายุ
อายุ

ป
ป

ขาพเจาในฐานะที่เปนผูรับประโยชนของผูเอาประกันภัยของ บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด
(มหาชน) ขอใหความยินยอมเปนหลักฐานใหโรงพยาบาล/ คลินิก/ สถาบัน/ นายแพทย/ บุคคลอืน่ ใดที่มีบันทึกเรื่องราว
หรือประวัติสุขภาพ/ การเจ็บปวย ของ ............................................................................ที่ผานมา เปดเผยขอเท็จจริง
ใหแกบริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) หรือผูแทนของบริษัท เพื่อการขอเอาประกันภัยหรือการ
จายเงินสินไหมทดแทนตามกรมธรรมได
เพื่อเปนหลักฐานจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
อนึ่ง สําเนาหนังสือฉบับนี้ ใหมีผลบังคับใชไดเชนเดียวกับตนฉบับ
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

ผูใหความยินยอม
)
พยาน
)
พยาน
)

หมายเหตุ ถาผูใหความยินยอมเขียนหนังสือไมได ใหพิมพลายนิว้ มือหัวแมมือไวเปนหลักฐานในชองลงชื่อ
(ระบุดวยวาเปนลายพิมพนวิ้ หัวแมมือขางใด) พรอมทั้งใหพยานลงชื่ออยางนอย 2 คน
หนังสือฉบับนี้เปนสิทธิข์ องแผนกพิจารณารับประกันภัย บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ใชไดเฉพาะผูที่ไดรับมอบ
อํานาจจากทางบริษัท หามมิใหผูหนึ่งผูใดใช หรือลอกเลียนแบบ

AUTH - DEATH

