
ส่วนที� �  เพื�อประโยชน์ของท่านกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมลงชื�อรับรองและลงชื�อยินยอม
เปิดเผยข้อมูลสุขภาพโดยผู้เอาประกนัภัย/ผู้มีส่วนได้เสียเท่านั�น  มิฉะนั�นบริษัทถือว่าการเรียกร้องนี�ยังไม่สมบูรณ์ 

สาขา  

ชื�อผูรั้บ วนัที� 

ชื�อ-นามสกุลผูเ้อาประกนั  ............................................................. อาย ุ...........   เลขประจาํตวัประชาชน...................................เบอร์โทรศพัท ์…............................. 
ที�อยูปั่จจุบนั เลขที�...............หมู่ที�…......ถนน.........................  ตาํบล/แขวง.....................................อาํเภอ/เขต…...............................จงัหวดั...................................... 
รหสัไปรษณีย ์................................  อาชีพ,ลกัษณะงานที�ทาํ ......................................................... ...........สถานที�ทาํงาน ................................................................... 
ชื�อนามสกุล ผู้ชําระเบี�ย (กรอกเฉพาะกรณีเรียกร้อง คบ.) ................................................................ อาย ุ........... เลขประจาํตวัประชาชน .......................................... 
กรมธรรมท์ั�งหมดกบับริษทัไทยประกนัชีวติ ........................................................................................................................................................................................ 
กรมธรรมก์บับริษทัประกนัภยัอื�น(ชื�อบริษทั, เลขกรมธรรม)์   ............................................................................................................................................................ 

 
 

O ทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง(ทพ.)           
  O ผูเ้อาประกนัภยัทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง        O ค่าชดเชยการทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง(เบี�ยเลี�ยงชีพ) งวดที� ..................               
O คุม้ครองการชาํระเบี�ยประกนัภยั (คบ.)        
  O ผูป้กครองทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง        O ผูป้กครองมรณกรรม     

ประเภทเรียกร้อง 

 
�. ข้อมูลการทุพพลภาพ 
 1.1 สาเหตุการทุพพลภาพ      O เจบ็ป่วย  O อุบติัเหตุ  O อื�นๆ ..........................  วนัที�ปรากฎอาการทุพพลภาพครั� งแรก ............................................. 
 �.� สถานพยาบาลที�เขา้รับการรักษา ....................................................  รายละเอียดการทุพพลภาพ .................................................................................. 
�. ลกัษณะอาการปัจจุบัน การดาํเนินกจิวัตรประจําวัน  Activity Daily life 

ปช.��  
หน้า �/� 

O หนงัสือเรียกร้องทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง (ทพ.) / เบี�ยเลี�ยงชีพ 
O หนงัสือเรียกร้องคุม้ครองการชาํระเบี�ยประกนัภยั (คบ.) 

     รายละเอยีด ทําเองไม่ได้เลย ทําได้เมื�อมีผู้ช่วยเหลือ ทําได้เมื�อใช้อุปกรณ์ช่วย ทําได้เอง 

�. ความสามารถในการนั�งหรือลุกจากเกา้อี�  (Transfer)      

�. ความสามารถในการเคลื�อนตวัจากหอ้งหนึ�งไปยงัหอ้งหนึ�ง (Mobility)      

�. ความสามารถในการสวมหรือถอด เสื�อ กางเกง (Dressing)      

�. ความสามารถในการอาบนํ�าชาํระร่างกาย (Take a bath)      

�. ความสามารถในการรับประทานอาหาร (Eating)      

�. ความสามารถในการใชห้อ้งนํ�าเพื�อการขบัถ่าย (Transfer)      

กรณีทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง(Disability) 

O เจบ็ป่วย   O อุบติัเหตุ   O ถูกฆาตกรรม   O ฆ่าตวัตาย   O อื�นๆ.............................................................. 
วนัที�เสียชีวติ  ...................... สาเหตุการเสียชีวติ .................................................................. ....... สถานพยาบาลที�เขา้รับการรักษา ...................................................... 
รายละเอียดการเสียชีวติ ...................................................................................................... ....................................................................................................................  

กรณีผู้ปกครองมรณกรรม 

 



 O ส่งตั�วแลกเงิน (Draft) ใหข้า้พเจา้ตามที�อยูปั่จจุบนั     
O โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากในนามผูเ้อาประกนัภยั (ตอ้งแนบสาํเนาหนา้สมุดบญัชี)    
ธนาคาร ............................................ชื�อบญัชี ........................................................ เลขที�บัญชี ........................................................  สาขา ...........................................  

การรับเงินกรณีจ่ายเบี�ยเลี�ยงชีพ 

ขา้พเจา้ ขอให้และยินยอมให้ แพทย ์สถานพยาบาล บริษทัประกนัภยัอื�น หรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งมีขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลสุขภาพและ ประวติัการรักษาพยาบาล
ของขา้พเจา้ที�ผา่นมาหรือจะมีขึ�นในอนาคต เปิดเผยขอ้มูลสุขภาพและประวติัการรักษาพยาบาลของขา้พเจา้ให้แก่ บริษทั บริษทัประกนัภยัต่อ การแลกเปลี�ยนขอ้มูลระหว่างบริษทั 
ตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทั หรือผูแ้ทนของบริษทั หรือผูถื้อกรมธรรม ์ผูท้รงกรมธรรม ์และ/หรือบริษทันายหนา้ประกนัภยั เพื�อการขอเอาประกนัภยัหรือการพิจารณาสินไหม
ตามเงื�อนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือดาํเนินการใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัภยั 

ขา้พเจา้ยนิยอมให้ บริษทั เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลสุขภาพและประวติัการรักษาพยาบาลของขา้พเจา้ ต่อหน่วยงานที�มีอาํนาจตามกฏหมาย 
หรือต่อบริษทัประกนัภยัต่อ บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง ตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทั บุคคลากร หรือผูแ้ทนของบริษทั หรือผูถื้อกรมธรรม/์ ผูท้รงกรมธรรม ์และ/หรือบริษทันายหน้า
ประกนัภยั เพื�อการขอเอาประกนัภยั หรือการพิจารณาสินไหมตามเงื�อนไขกรมธรรม์ประกนัภยั หรือใช้ประโยชน์ทางการแพทยห์รือเพื�อใช้ในการดาํเนินการใดๆ ที�เกี�ยวกบั
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

อนึ�ง สาํเนาใบหนงัสือให้ความยนิยอมนี� ให้ถือวา่มีผลบงัคบัไดเ้ช่นเดียวกบัตน้ฉบบั  
ขา้พเจา้ได ้ทราบและเขา้ใจขอ้ความตลอดจนเงื�อนไขและวิธีปฏิบติัของบริษทัตามเอกสารฉบบันี�  เป็นอยา่งดีโดยละเอียดครบถว้นแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้งตามเจตนาของ

ขา้พเจา้จึงไดต้กลงยนิยอมผกูพนัปฏิบติัตามเงื�อนไข และวิธีปฏิบติัของบริษทั ทุกประการ  
หมายเหตุ : - กรณผู้ีเอาประกนัภยัเป็นผู้เยาว์ให้ผู้ปกครองลงนามแทนพร้อมระบุความสัมพนัธ์ - กรณลีงนามโดยใช้วิธีพมิพ์ลายนิ�วมือ ต้องมีพยานลงนามรับรอง � ท่าน  

หนงัสือฉบบันี�ทาํขึ�น   O บริษทัไทยประกนัชีวิต จาํกดั(มหาชน)  สาํนกังานใหญ่/สาขา ...................................................................................................................... 
                                O บา้นเลขที�..........หมู่ที�……......ถนน...........................  ตาํบล/แขวง..........................อาํเภอ/เขต……........................จงัหวดั..........................   

 ลงชื�อ  ........................................................    ผูเ้อาประกนัภยั /ผูใ้ชอ้าํนาจปกครอง/ผูใ้ห้ความยนิยอม           ความสมัพนัธ์ …………...................................... 
            (....................................................)                                                วนัที�      …………..……................................... 

  ลงชื�อ  .....................................................    พยาน                                                       ลงชื�อ   ............................................................ พยาน      
             (.................................................)                                                                                                (.......................................................)     

ปช.��  
หน้า �/� 

O หนงัสือเรียกร้องทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง (ทพ.) / เบี�ยเลี�ยงชีพ 
O หนงัสือเรียกร้องคุม้ครองการชาํระเบี�ยประกนัภยั (คบ.) 

หนังสือให้ความยินยอม 

   

 ชื�อ-นามสกุลผูเ้อาประกนั ........................................................................ อาย ุ................    เลขประจาํตวัประชาชน   ...........................................................   
กรมธรรมที์�   ............................................................................................................... ......................................................................................................................            

ผูล้งลายมือชื�อในเอกสารฉบบันี�ขอยนืยนัวา่ไดรั้บทราบรายละเอียดและขอ้กาํหนด ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ที�บริษทั ไทยประกนัชีวิต 
จาํกดั (มหาชน)  ไดแ้จง้ให้ทราบก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้ อนึ�ง ผูแ้ถลงรับรองว่าผูแ้ถลงไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอื�นที� ปรากฏใน
เอกสารฉบบันี�หรือเอกสารประกอบที�เกี�ยวขอ้ง หรือสามารถอาศยัฐาน ทางกฎหมายในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่าวแก่บริษทั และไดแ้จง้นโยบายคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัให้บุคคลดงักล่าวทราบแลว้ 

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัและสิทธิ�  ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล                            
ไดที้�เวบ็ไซต ์(https://www.thailifa.com/PrivacyPolicy)  หรือ สามารถสแกนคิวอาร์โคต้ที�ปรากฏ  

ส่วนที� � คาํรับรองของผู้ให้บริการ   
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบแลว้  เมื�อวนัที� ........................... รับรองวา่ ผูเ้อาประกนัภยัมรณกรรมในวนั เวลา และดว้ยสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้จริง  
ชื�อ-นามสกุลตวัแทนเจา้ของเคส ผูใ้ห้บริการ ................................................................................. รหสัตวัแทน...............................  เบอร์มือถือ................................................... 
ลงชื�อผูต้รวจสอบ .................................................................................................... ระดบัศูนย/์ภาค ผูรั้บรอง      เบอร์มือถือ ................................................................................. 



การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
 

1. ผู้เรียกร้องสินไหม  
 การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นหนา้ที�ของผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งเป็นผูเ้รียกร้องสินไหม และลงลายมือชื�อในหนงัสือ
เรียกร้องสินไหม รวมถึงลงลายมือชื�อยนิยอมในการเปิดเผยประวติัดว้ยตนเอง เวน้แต ่

�.�   ผูเ้อาประกนัภยัอายไุม่เกิน 15 ปี ใหผู้ป้กครอง หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมดาํเนินการแทนผูเ้อาประกนัภยั 
�.�   ผูเ้อาประกนัภยัอายตุั�งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ใหมี้ผูป้กครอง หรือผูแ้ทน โดยชอบธรรมเป็นผูใ้หค้วามยนิยอมมาดว้ย  
�.�   ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถลงชื�อได ้ใหพิ้มพล์ายนิ�วมือ โดยมีพยายานลงชื�อรับรองลายพิมพนิ์�วมือ อยา่งนอ้ย 2 คน 
1.4  ผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูไ้ร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรมดาํเนินการแทน 

2. เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม  
การเรียกร้องผลประโยชน์การยกเวน้เบี�ยประกนัภยั กรณีผูป้กครองเสียชีวติ 
     (�)  หนงัสือเรียกร้องผลประโยชน์การยกเวน้เบี�ยประกนัภยั 

   (�)  สาํเนามรณบตัร โดยตอ้งนาํตน้ฉบบัมาแสดงดว้ย 
        (3)  สาํเนาบตัรประจาํตวัและสาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้อาประกนั โดยตอ้งนาํตน้ฉบบัมาแสดงดว้ย 
        (4)  สาํเนาบตัรประจาํตวัและสาํเนาทะเบียนบา้นที�มีการจาํหน่ายตายของผูป้กครอง โดยตอ้งนาํตน้ฉบบัมาแสดงดว้ย 
   เอกสารเพิ�มเตมิกรณีเสียชีวติจากอุบัตเิหต ุ

                (�)  สาํเนาบนัทึกประจาํวนัเกี�ยวกบัคดี ที�ไดรั้บรองสาํเนาถูกตอ้งจากเจา้หนา้ที�ตาํรวจ 
 (�)  สาํเนารายงานการชนัสูตรพลิกศพ 
        (3)  ภาพภ่าย หรือแผนที�แสดงการเกิดเหตุ(ถา้มี) 

การเรียกร้องผลประโยชน์การยกเวน้เบี�ยประกนัภยั กรณีผูป้กครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง 
 (�)  หนงัสือเรียกร้องผลประโยชน์การยกเวน้เบี�ยประกนัภยั 

  (�)  ใบแสดงความเห็นแพทย ์
  (3)  หนงัสือรับรองการทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง(ถา้มี) 
  (4)  รูปถ่ายปัจจุบนัที�บ่งชี�การทุพพลภาพของผูทุ้พพลภาพถาวรสิ�นเชิง 
  (5)  สาํเนาประวติัการรักษาพยาบาลทั�งหมด   

3.  ช่องทางการตดิต่อกบับริษัท  
      ศูนยบ์ริการขอ้มูลผูเ้อาประกนัภยั หมายเลข ���� หรือ 

 ส่วนคุม้ครองสิทธิประโยชน์สินไหมทดแทน หมายเลข �� ��� ���� ต่อ ���� หรือ โทรสาร 02 246 1131  
   อีเมลที� claimcenterathailife.com  

 

หมายเหตุ  เอกสารที�เป็นสําเนา ให้ลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถูกต้องจากผู้เอาประกันภัย หรือหน่วยงานที�ออกเอกสารนั�น  
       กรณีที�จาํเป็นตอ้งใชเ้อกสารอื�นเพิ�มเติมจากที�ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ บริษทัจะมีหนงัสือแจง้ใหด้าํเนินการเป็นกรณีไป  


