ลงชื่อ___________________ เจ้ าหน้ าที่สถาบัน
วันที่ ____/______/_____

ใบเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
สาหรับ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยลัยหอการค้าไทย
( โปรดกรอกข้อความในใบแบบฟอร์มนี้โดยละเอียดทุกข้อ ถ้าข้อใดไม่มขี อ้ มูลให้ขดี ฆ่าออก )

1. ชื่อ – นามสกุล ผูท้ ี่ได้รับอุบตั ิเหตุ_____________________________________________________________________________________________อายุ____________ปี
รหัสประจาตัว__________________ ______________________คณะ________________________________________________________________ชั้นปี ที่___________
ที่อยูป่ ัจจุบนั (ที่ติดต่อสะดวก)_____________________________________________________________________________ ___________________________________
______________________________________________________________________________________________โทรศัพท์ ___________________________________
สถานะภาพ  นักศึกษา
 บุคลากรมหาวิทยาลัย
2.วันที่เกิดเหตุ____/_____/_____ เวลา__________น. สถานที่เกิดเหตุ___________________________________________________________________________________
ขณะนั้นท่านกาลังทาอะไรอยู_่ _________________________________________________________________________________________________________________
อุบตั ิเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร_____________________________________________________________________________________________________________________
ลักษณะของการบาดเจ็บ______________________________________________________________ อวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บ_____________________________________
ชื่อผูเ้ ห็นเหตุการณ์_________________________________โทรศัพท์________________ ไม่มี  มีการแจ้งความ ณ____________________ เมื่อวันที่____/____/____
กรณี เกิดอุบตั ิเหตุทางจราจรกรุ ณาระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์______________________________________________________________________
รับการรักษาพยาบาลที่__________________________________________________________________________________________โทรศัพท์_______________________
3. การบาดเจ็บครั้งนี้ ท่าน มีสิทธิ  ไม่มีสิทธิ ได้รับค่าทดแทนจากบริ ษทั อื่นหรื อหน่วยงานใด หรื อไม่ ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียด_________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน เป็ นจานวนเงิน____________________บาท ดังนี้
 ค่ารักษาพยาบาล ( ) ครั้งแรก ( ) ต่อเนื่อง
 สูญเสี ยอวัยวะ
 ทุพพลภาพ
 เสี ยชีวิตเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
 เสี ยชีวิตเนื่องจากสุขภาพ
สิ นไหมทดแทนกรุ ณาสัง่ เช็คจ่ายในนาม ____________________________________________________ หรื อโอนเข้าบัญชี (แนบสาเนาสมุดเงินฝาก หน้าที่มีเลขที่บญั ชี )
ชื่อบัญชี (ผูเ้ อาประกันภัย) _______________________________________________ เลขที่บญั ชี ________________________________________________________
ธนาคาร ____________________________________________ สาขา ___________________________________ ประเภทบัญชี ______________________________
พร้อมนี้ ได้แนบเอกสารประกอบการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนดังนี้
 ใบเสร็ จรับเงิน ฉบับจริง
จานวน_________ฉบับ
 ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริ ง จานวน_________ฉบับ
 ใบสรุ ปรายการค่ารักษาพยาบาล
จานวน_________ฉบับ
 ฟิ ลม์เอ็กซเรย์ หรื อ ผลอ่าน จานวน_________ฉบับ
 ใบบันทึกประจาวันจากสถานีตารวจ จานวน_________ฉบับ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัย
 สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ อาประกันภัย
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับประโยชน์
 สาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
 ใบชันสูตรพลิกศพ
 ใบมรณบัตร
 เอกสารอื่นๆประกอบ ดังนี้_________________________________________________________________________________________________________
* หมายเหตุ 1. กรณีกระดูกหักหรื อร้ าว โปรดส่ งผลอ่ านฟิ ล์ มให้ บริษัทฯด้วยทุกครั้ง
2. กรณีเป็ นคดีความ โปรดส่ งผลสรุปคดีจากสถานีตารวจให้ บริษัทด้ วย

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า รายงานอุบตั ิเหตุขา้ งต้นนี้ เป็ นความจริ งทุกประการ หากพบว่าไม่ตรงกับความเป็ นจริ งหรื อเป็ นความเท็จ หรื อปลอมแปลงเอกสารบิดเบือน
หรื อปิ ดบังความจริ งใด ๆ บริ ษทั มีสิทธิปฎิเสธสิ นไหมใดๆ หรื อเรี ยกคืนสิ นไหมใดๆ จากข้าพเจ้าได้ทนั ที
ข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์ผทู้ าการรักษา หรื อโรงพยาบาล
หรื อ สถานพยาบาล แถลงข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับอาการ และประวัติการรักษาพยาบาลของข้าพเจ้า ให้แก่ บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้ทุกประการ
ลงชื่อ_____________________________________ผูแ้ จ้งและให้ขอ้ มูล
ในฐานะเป็ น

 ผูไ้ ด้รับอุบตั ิเหตุ

 ผูป้ กครอง

 เจ้าหน้าที่สถาบัน

 ผูร้ ับมอบอานาจ

หมายเหตุ : หากได้รับค่าสิ นไหมล่าช้าเกินกว่า 20 วันกรุ ณาติดต่อฝ่ ายสิ นไหม PA ที่ 02-6654070 - 71

กรณีเบิกค่ ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ เนื่องจากอุบัติเหตุ
หลักฐานทีต่ ้ องการ
1. ใบเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนเนื่องจากอุบตั ิเหตุ ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน
2. หลักฐานทางการแพทย์ เช่น ใบรับรองแพทย์ ผลการรักษา หรื อผลอ่านฟิ ล์ม
3. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลตัวจริ ง (ต้นฉบับ)
4. กรณี ถูกทาร้ายร่ างกายต้องแนบใบบันทึกประจาวันจากสถานีตารวจ โดยแจ้ง ณ วันที่เกิดเหตุ หรื อโดยเร็ วที่สุด
5. ส่งใบเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน และเอกสารหลักฐานที่บริ ษทั ฯ ต้องการให้กบั เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษา
หมายเหตุ
1. สาเนาใบเสร็ จรับเงินไม่สามารถนามาใช้เบิกค่ารักษาพยาบาลไม่วา่ กรณี ใดๆ กรณี ที่ใช้สลิปใบเสร็ จรับเงิน ให้แนบใบสรุ ปรายการค่ารักษา
พยาบาลของสถานพยาบาลนั้นมาด้วย
2. การสิ้นสุดความคุม้ ครอง
2.1 ในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดลงหรื อ
2.2 ในวันที่สิ้นสุดสภาพการเป็ นนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา หรื อ การสิ้นสุดการจ้างของสถาบันที่เอาประกันภัย
3. ในกรณี สูญเสี ยชีวติ โปรดแนบเอกสารทุกรายการจานวน 2 ชุด ดังนี้ (กรุ ณาเซ็นสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
3.1 สาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผูเ้ สี ยชีวติ บิดา มารดา (กรณี ผเู ้ สี ยชีวติ เป็ นผูเ้ ยาว์โปรดแนบใบสูติบตั ร)
3.2 ใบชันสูตรพลิกศพจากสถาบันนิติเวช
3.3 บันทึกประจาวัน จากสถานีตารวจ
3.4 ใบมรณบัตร
3.5 หนังสื อรับรองสถานะโสด
3.6 หนังสื อรับรองบิดามารดาไม่จดทะเบียนสมรส (กรณี บิดามารดาไม่จดทะเบียนกัน)
3.7 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ผูเ้ สี ยชีวติ บิดา มารดา (ถ้ามี)
3.8 เอกสารอื่นๆ เพื่อใช้ในการพิจารณาจ่ายสิ นไหมทดแทนในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ต้องการ
(บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

