แบบเรียกร้องสิ นไหมมรณกรรมบริ ษทั กรุงเทพประกันสุขภาพ จากัด (มหาชน).
CLAIMANT’S STATEMENT
BANGKOK HEALTH INSURANCE PCL

(สาหรับผู้เรียกร้อง)

ชื่อ-สกุลของผูเ้ สียชีวติ
Name in full
หมายเลขกรมธรรม์ประกันภัยทัง้ หมด / Policy Number (All)

1.

ที่อยู่ปจั จุบนั
Residence at death

2.

อาชีพขณะเสียชีวติ / Occupation at time of death

3.

ก.
ข.

เลขที่
No.

วันที่เสียชีวติ
Date of Death
เหตุท่เี สียชีวติ
Cause of death

ถนน
Street

กรุณาอ่านคาแนะนาด้านหลัง

เพศ
อายุ
Sex
Age
จานวนเงินเอาประกันภัย / Amount of Assurance

ตาบล
Sub-District

อาเภอ
District

จังหวัด
Province

สถานที่เสียชีวติ
Place of Death

4.

ผูเ้ สียชีวติ ไปทางานตามปกติครัง้ สุดท้ายเมื่อวันใด ? / On what date did deceased last attend to his usual work ?

5.

ชื่อและที่อยู่ของแพทย์ทุกคนที่รกั ษาพยาบาลผูเ้ สียชีวติ ในระหว่างการป่วยครัง้ สุดท้าย และในระหว่างสามปี ก่อนนัน้ ด้วย
Name and address of all physicians who attend deceased during his last illness and during three years prior there to.
ชื่อ / Name
ที่อยู่ / Address
วันที่รกั ษา / Date of Attendance
โรค หรือ อาการป่วย / Disease or Condition

6.

ผูเ้ สียชีวติ มีประกันภัยไว้กบั บริษทั ใดอีก เป็ นจานวนเงินเท่าไร ? / With what other company, and for what amounts, was the life of deceased assured ?
บริษทั / Company
หมายเลขกรมธรรม์ / Policy Number วันที่กรมธรรม์มผี ลบังคับ / Policy Date จานวนเงินเอาประกันภัย / Amount of Assurance

ผูล้ งนามข้างท้ายแบบเรียกร้องฉบับนี้ ขอเรียกร้องต่อบริษทั กรุงเทพประกันสุขภาพ จากัด (มหาชน) และยอมรับว่าบัน ทึกถ้อยคาและหลักฐานประกอบของแพทย์ทุก
ท่านที่ให้การรักษาพยาบาลผูเ้ สียชีวติ รวมทัง้ เอกสารอื่นๆที่ใช้ประกอบแบบเรียกร้องนี้ทงั ้ หมด ให้ถอื เป็ นส่วนหนึ่งในการเรียกร้องสิน ไหมมรณกรรมรายนี้ ทัง้ ยอมรับอีกด้วยว่าการที่
บริษทั ฯ ได้จดั แบบเรียกร้องนี้ให้ หรือแบบพิมพ์อ่นื ใด ไม่ถอื ว่าเป็ นคารับรองของบริษทั ฯ ว่ากรมธรรม์ประกันชีวติ ข้างต้น ยังมีผลบังคับอยู่ ทัง้ ไม่ถ ือว่าเป็ น การสละสิทธิ ข้อต่อสูใ้ ดๆ
ของบริษทั ฯ ด้วย
The undersigned hereby makes claim to said assurance in Bangkok Health Insurance PCL. And agrees that the written statements of all the physicians
who attend or treated the assured and all other papers called by the instructions hereon, shall constitute and they are hereby made a part of these Proofs of Death,
and further agrees that the furnishing of this form, or of any other forms supplemental thereto, by said company shall not constitute nor be considered and admission
by it that there was any assurance in force on life in question, nor a waiver of any its rights or defenses.
( ผูร้ บั ประโยชน์ ตามกรมธรรม์)

ลายมือชื่อผูเ้ รียกร้อง
Signature of claimant (

)

เขียนที่ /Signed at
ที่อยู่ของผูเ้ รียกร้อง
Claimant’s address

วันที่ / Date
หมายเลขโทรศัพท์
Telephone No.
สาคัญ: เพื่อป้ องกันการล่าช้า โปรดลงนามบนหนังสือให้ความยินยอมท้ายรายการนี้ / Important: To avoid delay, please sign Authorization at bottom of Report
หนังสือให้ความยินยอม
AUTHORIZATION
ข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์, โรงพยาบาล, คลินิก, บริษทั ประกันชีวติ หรือองค์กร, I hereby authorize any physician, hospital, insurance company or organization that has
สถานพยาบาลหรือบุคคลอืน่ ใดซึ่งกระทาการรักษา มีบนั ทึกหรือทราบประวัตสิ ขุ ภาพ any records or knowledge of the deceased on his / her health, to disclose to the
ข้อมูลอื่นๆ ของผูเ้ สียชีวติ ดังกล่าว มีอานาจแจ้งถึงความเจ็บปว่ ย การได้รบั บาดเจ็บ Bangkok Health Insurance PCL or its representatives any and all information with
ประวัตทิ างการแพทย์ ใบสังยา
่
การให้คาปรึกษาหรือการรักษา และสาเนาบันทึกของ respect to the accident , his/her health and medical history and any hospitalization ,
โรงพยาบาล หรือบันทึกทางการแพทย์ของผูเ้ สียชีวติ รวมทัง้ ข้อมูลอืน่ ๆต่อ บริษทั advice , treatment , disease or ailment. A photo static copy of this authorization shall be
กรุงเทพประกันสุขภาพ จากัด (มหาชน) หรือผูแ้ ทนของบริษทั ได้ อนึ่งสาเนาภาพถ่าย considered as effective and valid as the original.
ของหนังสือให้ความยินยอมนี้ ให้ถอื ว่ามีผลใช้บงั คับได้เช่นเดียวกับต้นฉบับ
ลายมือชื่อผูใ้ ห้ความยินยอม ............................................................................ สถานทีต่ ดิ ต่อ ………………………………………. หมายเลขโทรศัพท์ .....................................................
Signature of claimant
(
) Claimant’s address
Telephone No.
บริษัท กรุง เทพประกั นสุข ภาพ จากั ด (มหาชน)
2301/2 ถนนเพชรบุร ีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้ว ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
CM-FM-B0002 VER : Jul.20.2015

Bangkok Health Insurance PCL

Tel + 66 (0) 2 769 7788

2301/2 New PetchaburiRd.,Bangkapi

Fax + 66 (O) 2 769 7798

Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand

www.bhi.co.th

คาแนะนา แบบเรียกร้องสิ นไหมมรณกรรม
ผูร้ บั ประโยชน์มากกว่า 1 คน

ผูร้ บั ประโยชน์สามารถร่วมกันลงลายมือชือ่ ผูเ้ รียกร้อง
ในแบบเรียกร้องฉบับเดียวกัน หรือแยกกันคนละฉบับก็ได้

เมือ่ สินไหมมรณกรรมต้องจ่ายให้แก่ผเู้ ยาว์

แบบเรียกร้องต้องลงนามโดยผูเ้ ยาว์และผูป้ กครอง
โดยชอบธรรมตามกฏหมาย หรือผูท้ ศี่ าลมีคาสั ่งแต่งตัง้
ให้เป็นผูป้ กครองผูเ้ ยาว์ พร้อมแนบหลักฐานคาสั ่งศาล
และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของ
ผูป้ กครองผูเ้ ยาว์

เมือ่ สินไหมมรณกรรมต้องจ่ายให้แก่ผจู้ ดั การมรดก

แบบเรียกร้องต้องลงนามโดยผูท้ ศี่ าลมีคาสั ่งแต่งตัง้ ให้เป็น
ผูจ้ ดั การมรดก พร้อมแนบหลักฐานคาสั ่งศาลและสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผูจ้ ดั การ
มรดก

เมือ่ สินไหมมรณกรรมต้องจ่ายให้แก่บริษทั นายจ้าง

แบบเรียกร้องต้องลงนามโดยผูม้ อี านาจลงนามของบริษทั
หรือองค์กร พร้อมประทับตราองค์กร

บริษัท กรุง เทพประกั นสุข ภาพ จากั ด (มหาชน)
2301/2 ถนนเพชรบุร ีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้ว ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
CM-FM-B0002 VER : Jul.20.2015

Bangkok Health Insurance PCL

Tel + 66 (0) 2 769 7788

2301/2 New PetchaburiRd.,Bangkapi

Fax + 66 (O) 2 769 7798

Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand

www.bhi.co.th

