คาร้องเรียกร้องสิ นไหมมรณกรรม
เขียนที.่ ....................................................................
วัน...............เดือน.........................พ.ศ.....................
ชื่อ – นามสกุล (ผูย้ ื่นคาร้องฯ)  นาย นางสาว  นาง  อืน่ ๆ.....................................................................................................
เกีย่ วข้องกับผูเ้ อาประกันชีวติ ในฐานะ  คูส่ มรส  บุตร/ธิดา  พี/่ น้อง  บิดา/มารดา  อืน่ ๆ (ระบุ) .............................................
ในฐานะผูร้ บั ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวติ ของ ชื่อ-นามสกุล (ของผูเ้ สียชีวิต) ...................................................................................
กรมธรรม์เลขที่ ..............................................................................................................ขอเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวติ
ฉบับดังกล่าว พร้อมทัง้ ขอแจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้บริษทั ฯ ทราบดังต่อไปนี้

ข้อมูลผูเ้ สียชีวิต (ผูเ้ อาประกันฯ / ผูช้ าระเบี้ย)
ชือ่ - นามสกุล (ผูเ้ อาประกัน/ผูช้ าระเบีย้ ).................................................................................................................................อายุ...........ปี
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั (ก่อนเสียชีวติ ).......................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยูเ่ ดิม...................................................................................................................................................................................................
อาชีพปจั จุบนั ก่อนเสียชีวติ ........................................................................................................................................................................
สถานทีท่ างานสุดท้าย (ก่อนเสียชีวติ )........................................................................................................................................................
วันทีเ่ สียชีวติ ...............................................................................................สถานทีเ่ สียชีวติ ......................................................................
เหตุทเ่ี สียชีวติ ..........................................................................................................................................................................................

สถานพยาบาลที่รกั ษาผูเ้ อาประกันฯ ก่อนการเสียชีวิต/ในขณะเสียชีวิต
สถานพยาบาลที่รกั ษาผูเ้ สียชีวิตในระหว่างการป่ วยครังสุ
้ ดท้าย และในระหว่างสามปี (3 ปี ) ก่อนนัน้ ด้วย (โปรดระบุ)
(1).......................................................................................................................................... เมื่อวันที.่ ......................................
(2).......................................................................................................................................... เมื่อวันที.่ .......................................
(3).......................................................................................................................................... เมื่อวันที.่ .......................................
ได้ประกันชีวิตหรืออุบตั ิ เหตุไว้กบั บริษทั ฟิ ลลิปประกันชีวิต จากัด (มหาชน) หรือบริษทั อื่นดังนี้ :บริษทั
เลขที่กรมธรรม์
จานวนทุนประกัน
สัญญามีผลบังคับหรือไม่
…………………….…………
…………………….…………

……………………….…….. ……………….…………….. ……………………….…………………
……………………….…….. …………………….………. ……………………….…………………

เอกสารหลักฐานแนบ  สาเนาบัตรประชาชน /สูตบิ ตั ร/บัตรอื่นๆ สาเนามรณบัตร สาเนาทะเบียนบ้านจาหน่ายตาย เล่มกรมธรรม์ฉบับจริง
(กรณีเล่มกรมธรรม์สญ
ู หาย) โปรดแนบ  สาเนาหนังสือแจ้งความเอกสารหายจากทางสถานีตารวจฯ)

เอกสารหลักฐานแนบ เพิ่ มเติ ม กรณี เสียชีวิตผิดธรรมชาติ
บันทึกประจาวันขัอไป / ข้อกลับ  สาเนาชันสูตรพลิกศพ ประวัตกิ ารรักษา (ระบุโรงพยาบาล).......................................................................
** ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุข้างต้น พร้อมทัง้ หลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ที่มอบให้บริษทั ฯ เป็ นความจริงทุกประการ **
ลงชื่อ…………………………………………………………………………..ผู้รบั ประโยชน์ ผ้รู บั รองข้อมูลผู้เอาประกันฯ
(
) ชื่อ/นามสกุล (ตัวบรรจง)
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รายละเอียดผูร้ บั ประโยชน์ ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต
เขียนที่..................................................................
วัน................เดือน.................................พ.ศ.......................
ชื่อ-นามสกุล ผู้รบั ประโยชน์ …..................................................................................................อายุ.................ปี ความสัมพันธ์..........................
ที่อยู่ (ปัจจุบนั ) ..........................................................................................................................................................................................................
เบอร์มือถือ............................................................................................อีเมล์ (ถ้ามี)...................................................................................................
อาชีพ  เกษตรกร รับราชการ พนักงานบริษทั เอกชน  อาชีพอื่น (โปรดระบุ)..........................................................................................
แหล่งที่มาของรายได้  เงินเดือน  รายได้อ่นื เพิม่ เติม (ถ้ามี) จานวนรายได้..............................................................................(ต่อเดือน/ต่อปี )
เอกสารหลักฐานแนบ  สาเนาบัตรประชาชน / สูตบิ ตั ร/บัตรอื่นฯ  สาเนาทะเบียนบ้าน  สาเนาหน้าบัญชีธนาคาร รูปถ่ายคู่บตั รประชาชน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที ร่ ะบุข้างต้น พร้อมทัง้ หลักฐานและเอกสารต่างๆ ทีม่ อบให้บริษทั ฯ เป็ นความจริงทุกประการ
ลงลายมือชื่อผู้รบั ประโยชน์ ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต .......................................................................................ลงวันที่ ....../......../............
(
) ชื่อ/นามสกุล (ตัวบรรจง)
ชื่อ-นามสกุล ผู้รบั ประโยชน์ .......................................................................................................อายุ.................ปี ความสัมพันธ์..........................
ที่อยู่ (ปัจจุบนั ) ..........................................................................................................................................................................................................
เบอร์มือถือ............................................................................................อีเมล์ (ถ้ามี)...................................................................................................
อาชีพ  เกษตรกร รับราชการ พนักงานบริษทั เอกชน  อาชีพอื่น (โปรดระบุ)..........................................................................................
แหล่งที่มาของรายได้  เงินเดือน  รายได้อ่นื เพิม่ เติม (ถ้ามี) จานวนรายได้..............................................................................(ต่อเดือน/ต่อปี )
เอกสารหลักฐานแนบ  สาเนาบัตรประชาชน / สูตบิ ตั ร/บัตรอื่นฯ  สาเนาทะเบียนบ้าน  สาเนาหน้าบัญชีธนาคาร รูปถ่ายคู่บตั รประชาชน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที ร่ ะบุข้างต้น พร้อมทัง้ หลักฐานและเอกสารต่างๆ ทีม่ อบให้บริษทั ฯ เป็ นความจริงทุกประการ
ลงลายมือชื่อผู้รบั ประโยชน์ ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ............................................................................................ลงวันที่ ....../......../............
(
) ชื่อ/นามสกุล (ตัวบรรจง)
ลงชื่อ….................................................................พนักงานบริษทั ฯ สานักงานใหญ่/สาขา/สานักงานตัวแทน/ตัวแทนผูร้ บั รองความถูกต้องของข้อมูลผูร้ บั ประโยชน์
(
) ชื่อ/นามสกุล (ตัวบรรจง)

หนังสือยิ นยอมมอบอานาจผู้รบั ประโยชน์ ให้เปิ ดเผยประวัติฯ (กรณี ผ้เู อาประกันเสียชีวิต)
ข้าพเจ้า  นาย นางสาว  นาง .....................................................................เลขทีบ่ ตั รประชาชน..................................................................
เกีย่ วข้องเป็ น....................................กับผูเ้ อาประกัน/ผูช้ าระเบีย้ (ระบุชื่อผู้เสียชีวิต)…………………………………………………………...............
กรมธรรม์เลขที่..................................................................................... ในฐานะผูร้ บั ประโยชน์ตามกรมธรรม์ยนิ ยอมให้แพทย์หรือบริษทั ประกันภัยอื่น
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง หรือสถานพยาบาลซึง่ มีประวัตสิ ุขภาพของผูเ้ สียชีวติ ที่ผา่ นมา เปิ ดเผยข้อเท็จจริงให้แก่บริษทั ฯ หรือผูแ้ ทนของบริษทั ฯ เพื่อ การจ่ายเงิน
สินไหมตามกรมธรรม์ได้อย่างถูกต้องเทีย่ งธรรม ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษทั ฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อเท็จจริงเกีย่ วกับสุขภาพและข้อมูลของผูเ้ สียชีวติ ต่อ
บริษทั ประกันภัย หรือ บริษทั ประกันภัยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือต่อหน่ วยงานที่มอี านาจตามกฎหมาย เพื่อการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ หากเกิดความ
เสียหายใดๆ ไม่วา่ ทางตรง หรือทางอ้อม ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ ์ในการว่ากล่าวหรือฟ้องร้อง หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก แพทย์ คลินิก โรงพยาบาลรัฐ
โรงพยาบาลเอกชน หรือสถานีอนามัยดังกล่าว ซึง่ เป็ นผูเ้ ปิ ดเผยหรือดาเนินการใดๆ ตามหนังสือยินยอมและมอบอานาจฉบันนี้โดยสิน้ เชิง
*** อนึ่ ง สาเนาหนังสือให้ความยิ นยอมฉบับนี้ ให้ถือว่ามีผลบังคับได้เช่นเดียวกับต้นฉบับทุกประการ ***
ลายมือชื่อผู้รบั ประโยชน์ ซึ่งให้ความยิ นยอม ..............................................................................
ลงวันที.่ ......../................../.................
(
) ชื่อ/นามสกุล (ตัวบรรจง)
CM07

