*C31300*

ใบนำส่งเอกสำรเรียกร้องสิ นไหมมรณกรรมประกันชีวิต/อุบตั ิ เหตุส่วนบุคคล/ประกันกลุ่ม/ประกันสิ นเชื่อ

C31300

(สำหรับสิ นไหมมรณกรรม ของผู้เอำประกันภัย/ผูช้ ำระเบีย้ )
กรุณาอ่านคาแนะนาด้านหลังประกอบ

เรียกร้องสินไหม
ชือ่ สำนักงำนตัวแทน

กรมธรรม์ประกันชีวติ /อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
ทีอ่ ยู่ / อำคำร

ชือ่ หน่วย

กรมธรรม์ประกันกลุ่ม

กรมธรรม์ประกันสินเชือ่
หมำยเลขแฟกซ์

รหัสหน่วย

ชือ่ ตัวแทน
รหัสตัวแทน
ชือ่ ผูเ้ สียชีวติ
ชือ่ นำยจ้ำง (บริษทั , องค์กร)
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ / ใบรับรองกำรประกันภัยเลขที่
กรมธรรม์ประกันภัยอืน่ ๆ (ถ้ำมี)
เอกสำรทีต่ อ้ งส่งทุกกรณี ( ขีด ✓ ใน
เฉพำะรำยกำรทีไ่ ด้ส่งมำ)
1.
2.
3.
4.
5.

หมำยเลขโทรศัพท์
หน่วยต้นสังกัด

ส่ง

สำเนำใบมรณบัตร ของผูเ้ อำประกันภัย / ผูช้ ำระเบีย้
สำเนำทะเบียนบ้ำน ของผูเ้ อำประกันภัย / ผูช้ ำระเบีย้ ซึง่ ประทับตรำ “ตำย”
สำเนำบัตรประชำชน ของผูเ้ อำประกันภัย / ผูช้ ำระเบีย้
สำเนำทะเบียนบ้ำนและสำเนำบัตรประชำชน ของผูร้ บั ประโยชน์ทุกคน
กรมธรรม์ประกันภัยหรือหนังสือรับรองกำรประกันภัย
(กรณีสญ
ู หำยให้นำส่งใบรำยงำนประจำวันตำรวจ)
6. แบบเรียกร้องสินไหมมรณกรรม (แบบฟอร์มสีชมพู) ลงนำมโดยผูร้ บั ประโยชน์ทุกคน
- กรณีผรู้ บั ประโยชน์เป็ นผูเ้ ยำว์ ให้บดิ ำหรือมำรดำของผูเ้ ยำว์ทย่ี งั มีชวี ติ อยู่ หรือผูป้ กครองผูเ้ ยำว์
หรือญำติสนิทของผูเ้ ยำว์ลงนำมร่วมด้วย
- กรณีผรู้ บั ประโยชน์เป็ นนิตบิ ุคคล/นำยจ้ำง ลงนำมโดยผูม้ อี ำนำจกระทำกำรแทนบุคคลดังกล่ำว
พร้อมประทับตรำสำคัญ และหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์)
7. รำยงำนประกอบกำรพิจำรณำสินไหมมรณกรรม (รำยงำนโดยตัวแทน )
8. กรณีประกันกลุ่ม ให้นำส่ง หนังสือรับรองกำรเป็ นพนักงำนโดยแจ้งรำยละเอียดเกีย่ วกับวันเข้ำทำงำน,
ตำแหน่งงำน, เงินเดือนปั จจุบนั , วันพ้นสภำพกำรเป็ นพนักงำน พร้อมระบุสำเหตุกำรพ้นสภำพ จำก
ฝ่ ำยธุรกำรหรือฝ่ ำยบุคคลของบริษทั ฯ ลงนำมและประทับตรำโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของบริษทั ฯ
(กรณีขำ้ รำชกำร ไม่ตอ้ งใช้)
เอกสำรทีต่ อ้ งส่งกรณีเสียชีวติ โดยเหตุผดิ ธรรมชำติ เช่น อุบตั เิ หตุ , ถูกฆำตกรรม, ฆ่ำตัวตำย, ถูกสัตว์ทำให้ตำย,
ตำยโดยไม่ทรำบสำเหตุ
9. สำเนำรำยงำนประจำวันตำรวจ ซึง่ รับรองสำเนำถูกต้อง โดยนำยตำรวจยศสัญญำบัตร
10. สำเนำรำยงำนกำรชันสูตรพลิกศพ หรือสำเนำรำยงำนกำรผ่ำพิสจู น์ศพซึง่ รับรองสำเนำถูกต้องโดย
นำยตำรวจยศสัญญำบัตร หรือแพทย์ผชู้ นั สูตร
11. กรณีประกันอุบตั เิ หตุหมูน่ กั เรียน ต้องส่งหนังสือรับรองกำรเป็ นนักเรียนจำกโรงเรียนพร้อมประทับตรำ
ของโรงเรียน
เอกสำรทีต่ อ้ งส่งกรณีเสียชีวติ จำกกำรเจ็บป่ วย
12. ใบรำยงำนแพทย์ (แบบฟอร์มสีฟ้ำ) กรณีเสียชีวติ ทีบ่ ำ้ นให้ใช้สำเนำหนังสือรับแจ้งกำรตำยแทน
เอกสำรสำคัญอื่นๆ ทีต่ อ้ งส่งแล้วแต่กรณี
13. สำเนำหลักฐำนกำรเปลีย่ นชือ่ -สกุล ของผูเ้ อำประกันภัย/ผูช้ ำระเบีย้ หรือผูร้ บั ประโยชน์
(กรณีทช่ี อ่ื ไม่ตรงตำมทีร่ ะบุในกรมธรรม์)
14. สำเนำสูตบิ ตั รของผูเ้ อำประกันภัย หรือผูร้ บั ประโยชน์ ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ
15. สำเนำทะเบียนสมรสของผูเ้ อำประกันภัย, ผูช้ ำระเบีย้ และผูร้ บั ประโยชน์
16. ข่ำวหนังสือพิมพ์ หรือ รูปถ่ำยอุบตั เิ หตุ (ถ้ำมี)
17. สำเนำคำสังศำลแต่
่
งตัง้ ผูป้ กครองผูเ้ ยำว์ ซึง่ รับรองสำเนำถูกต้องโดยเจ้ำหน้ำทีศ่ ำล
18. สำเนำคำสังศำลแต่
่
งตัง้ ผูจ้ ดั กำรมรดก ซึง่ รับรองสำเนำถูกต้องโดยเจ้ำหน้ำทีศ่ ำล
19. สำเนำคำสังศำลให้
่
เป็ นบุคคลสำปสูญ ซึง่ รับรองสำเนำถูกต้องโดยเจ้ำหน้ำทีศ่ ำล
20. หลักฐำนกำรทำงำน เช่น เอกสำรกำรลงเวลำกำรทำงำนเดือนสุดท้ำย, หลักฐำนกำรรับหรือจ่ำย
เงินเดือนๆ สุดท้ำย รับรองสำเนำถูกต้องโดยเจ้ำหน้ำทีธ่ ุรกำรหรือฝ่ ำยบุคคลต้นสังกัด
21. เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี)
สำหรับเอกสำรข้อ 1-4, 13-15
- เอกสำรของผูเ้ อำประกัน ต้องลงลำยมือชือ่ รับรองสำเนำเอกสำร โดยผูร้ บั ประโยชน์คนใดคนหนึ่ง
- เอกสำรของผูช้ ำระเบีย้ ต้องลงลำยมือชือ่ รับรองสำเนำเอกสำร โดยผูเ้ อำประกันภัย
- เอกสำรของผูร้ บั ประโยชน์ ต้องลงลำยมือชือ่ รับรองสำเนำเอกสำร โดยผูร้ บั ประโยชน์แต่ละคน
กรณีทผ่ี รู้ บั ประโยชน์ เป็ นผูเ้ ยำว์
ต้องรับรองสำเนำถูกต้องโดยบิดำหรือมำรดำของผูเ้ ยำว์ หรือผูป้ กครองผูเ้ ยำว์ หรือญำติสนิทของผูเ้ ยำว์ พร้อม
นำส่งสำเนำทะเบียนบ้ำนและสำเนำบัตรประชำชน ของผูร้ บั รองสำเนำถูกต้องหรือลงนำมร่วมกับผูเ้ ยำว์มำด้วย
ผูน้ ำส่ง

วันทีส่ ่ง

ต่ำงหน่วยบริกำร

ส่วนนี้สำหรับ เจ้ำหน้ำทีบ่ ริษทั ฯเท่ำนัน้
ขำด/ไม่ได้รบั
รำยละเอียด

ลงชือ่ ผูร้ บั
วันทีร่ บั
Submission Form D/C_18Sep18

เอกสำรใช้ประกอบกำรเรียกร้องสิ นไหมมรณกรรมทุกประเภทของผู้เอำประกันภัย / ผูช้ ำระเบี้ยประกันภัย
เอกสำรหรือหลักฐำน
1.
2.
3.
4.

สำเนำใบมรณบัตร ของผูเ้ สียชีวติ
สำเนำทะเบียนบ้ำน ของผูเ้ สียชีวติ ซึง่ ประทับตรำ “ตำย”
สำเนำบัตรประชำชน ของผูเ้ สียชีวติ
สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประชำชน ของผูร้ บั ประโยชน์ทุกคน

5.
6.

กรมธรรม์ประกันภัยหรือหนังสือรับรองกำรประกันภัย
แบบเรียกร้องสินไหมมรณกรรม (แบบฟอร์มสีชมพู) ลงนำมโดยผูร้ บั ประโยชน์
ทุกคน

7.
8.

12.
13.

รำยงำนประกอบกำรพิจำรณำสินไหมมรณกรรม (รำยงำนโดยตัวแทน )
หนังสือรับรองกำรเป็ นพนักงำน โดยแจ้งรำยละเอียดเกีย่ วกับ วันเข้ำทำงำน,
ตำแหน่งงำน, เงินเดือนปั จจุบนั ฯ จำกฝ่ ำยธุรกำรหรือฝ่ ำยบุคคลของบริษทั ฯ ลง
นำมและประทับตรำโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของบริษทั ฯ (กรณีขำ้ รำชกำร ไม่ตอ้ งใช้)
หลักฐำนกำรทำงำน เช่น เอกสำรกำรลงเวลำกำรทำงำนเดือนสุดท้ำย, หลักฐำน
กำรรับหรือจ่ำยเงินเดือนๆ สุดท้ำย รับรองสำเนำถูกต้องโดยเจ้ำหน้ำทีธ่ ุรกำรหรือ
ฝ่ ำยบุคคลต้นสังกัด
สำเนำรำยงำนประจำวันตำรวจ ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยนำยตำรวจยศสัญญำบัตร
สำเนำรำยงำนกำรชันสูตรพลิกศพ หรือสำเนำรำยงำนกำรผ่ำพิสจู น์ศพซึง่ รับรอง
สำเนำถูกต้อง โดยนำยตำรวจยศสัญญำบัตร หรือแพทย์ผชู้ นั สูตร
หนังสือรับรองกำรเป็ นนักเรียนจำกโรงเรียนพร้อมประทับตรำของโรงเรียน
ใบรำยงำนแพทย์ (แบบฟอร์มสีฟ้ำ)

14.
15.
16.
17.
18
.

สำเนำหลักฐำนกำรเปลีย่ นชือ่ -สกุล ของผูเ้ อำประกันภัย/ผูช้ ำระเบีย้ หรือผูร้ บั ประโยชน์
สำเนำทะเบียนสมรสของผูเ้ อำประกันภัย/ผูช้ ำระเบีย้ หรือผูร้ บั ประโยชน์
ข่ำวหนังสือพิมพ์ หรือรูปถ่ำยอุบตั เิ หตุ (ถ้ำมี)
สำเนำคำสังศำลแต่
่
งตัง้ ผูป้ กครองผูเ้ ยำว์ ซึง่ รับรองสำเนำถูกต้องโดยเจ้ำหน้ำทีศ่ ำล
สำเนำคำสังศำลแต่
่
งตัง้ ผูจ้ ดั กำรมรดกผูเ้ อำประกันภัย ซึง่ รับรองสำเนำถูกต้องโดย
เจ้ำหน้ำทีศ่ ำล

9.
10.
11.

มรณกรรม มรณกรรม
โดย
ผิด
หมำยเหตุ
ธรรมชำติ ธรรมชำติ
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
กรณีทผ่ี รู้ บั ผลประโยชน์คอื กองมรดก ให้นำส่ง
เอกสำรของผูจ้ ดั กำรกองมรดก
✓
✓
กรณีสญ
ู หำย ให้นำส่งใบรำยงำนประจำวันตำรวจ
✓
✓
- กรณีผรู้ บั ประโยชน์เป็ นผูเ้ ยำว์ ให้บดิ ำหรือมำรดำ
ของผูเ้ ยำว์ทย่ี งั มีชวี ติ อยู่ หรือผูป้ กครองผูเ้ ยำว์
หรือญำติสนิทของผูเ้ ยำว์ลงนำมร่วมด้วย
- กรณีผรู้ บั ประโยชน์เป็ นนิตบิ ุคคล/นำยจ้ำง ลงนำม
โดยผูม้ อี ำนำจกระทำกำรแทนบุคคลดังกล่ำว
พร้อมประทับตรำสำคัญ และหนังสือรับรองของ
กระทรวงพำณิชย์
✓
✓
✓
✓
กรณีประกันกลุ่ม

19. สำเนำคำสังศำลแต่
่
งตัง้ ผูจ้ ดั กำรมรดกผูร้ บั ประโยชน์ ซึง่ รับรองสำเนำถูกต้องโดย
เจ้ำหน้ำทีศ่ ำล
20. สำเนำคำสังศำลให้
่
เป็ นบุคคลสำปสูญ ซึง่ รับรองสำเนำถูกต้องโดยเจ้ำหน้ำทีศ่ ำล

✓

✓

กรณีประกันกลุ่ม

–
–

✓
✓

กรณีเสียชีวติ ผิดธรรมชำติ
กรณีเสียชีวติ ผิดธรรมชำติ

–
✓

✓














กรณีประกันอุบตั เิ หตุหมูน่ กั เรียน
กรณีเสียชีวติ จำกกำรเจ็บป่ วย หรือกรณีเสียชีวติ ที่
บ้ำนให้ใช้สำเนำหนังสือรับแจ้งกำรตำยแทน
กรณีชอ่ื -สกุล ไม่ตรงตำมทีร่ ะบุในกรมธรรม์









- กรณีผรู้ บั ประโยชน์คนเดียว หรือมำกกว่ำหนึ่งคน
เสียชีวติ ก่อนหรือพร้อมกับผูเ้ อำประกันภัย โดยที่
ยังไม่มกี ำรเปลีย่ น แปลงผูร้ บั ประโยชน์
ยกเว้น กรมธรรม์ทอ่ี อกให้ตงั ้ แต่ 1 กันยำยน 2543
จะจ่ำยให้กบั ผูร้ บั ประโยชน์ทย่ี งั มีชวี ติ (ไม่รวม PA)
- กรณีผรู้ บั ประโยชน์คนเดียวหรือทัง้ หมด ฆ่ำผูเ้ อำ
ประกันภัยโดยเจตนำ
- กรณีมผี ลประโยชน์ขณะมีชวี ติ ที่ ได้รบั กำรอนุมตั ิ
หลังกำรเสียชีวติ ของผูเ้ อำประกันภัย ซึง่ มำกกว่ำ
200,000 บำท
กรณีผรู้ บั ประโยชน์เสียชีวติ หลังผูเ้ อำประกันภัย
กรณีผเู้ อำประกันภัยหรือผูร้ บั ประโยชน์หำยไป โดยไม่
ทรำบว่ำมีชวี ติ อยู่หรือไม่
กรณีผชู้ ำระเบีย้ เสียชีวติ

21. ฟอร์มกำรเปลีย่ นแปลงผูร้ บั ประโยชน์


หมำยเหตุ: ✓ จำเป็ นต้องใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
 ใช้ประกอบกำรพิจำรณำในบำงกรณี
– ไม่จำเป็ นต้องใช้
สำหรับเอกสำรข้อ 1-4, 14-15
▪ กรณีผเู้ อำประกันภัย/ผูร้ บั ประโยชน์เป็ นผูเ้ ยำว์ทย่ี งั ไม่มบี ตั รประชำชน ให้ใช้สำเนำสูตบิ ตั รแทนบัตรประชำชน
▪ เอกสำรของผูเ้ อำประกัน ต้องลงลำยมือชือ่ รับรองสำเนำเอกสำร โดยผูร้ บั ประโยชน์คนใดคนหนึ่ง
▪ เอกสำรของผูช้ ำระเบีย้ ต้องลงลำยมือชือ่ รับรองสำเนำเอกสำร โดยผูเ้ อำประกัน
▪ เอกสำรของผูร้ บั ประโยชน์ ต้องลงลำยมือชือ่ รับรองสำเนำเอกสำร โดยผูร้ บั ประโยชน์แต่ละคน
กรณีทผ่ี รู้ บั ประโยชน์เป็ นผูเ้ ยำว์ ต้องรับรองสำเนำถูกต้องโดยบิดำหรือมำรดำของผูเ้ ยำว์ หรือผูป้ กครองผูเ้ ยำว์ หรือญำติสนิทของผูเ้ ยำว์
พร้อมนำส่งสำเนำทะเบียนบ้ำนและสำเนำบัตรประชำชน ของผูร้ บั รองสำเนำถูกต้องหรือลงนำมร่วมกับผูเ้ ยำว์

ข้อควรทรำบ
▪
▪
▪
▪

มรณกรรมโดยธรรมชำติ หมำยถึง กำรเสียชีวติ จำกกำรเจ็บป่ วย
มรณกรรมผิ ดธรรมชำติ หมำยถึง ฆ่ำตัวตำย ถูกสัตว์ทำร้ำยตำย ถูกผูอ้ น่ื ทำร้ำยตำย ตำยโดยอุบตั เิ หตุ หรือตำยโดยไม่ทรำบสำเหตุ
เงิ นสิ นไหมมรณกรรมจะต้องนำส่งผ่ำนหน่ วยต้นสังกัด หำกตัวแทนประสงค์จะขอรับเงินสินไหมมรณกรรมเพือ่ ดำเนินกำรมอบให้กบั ผูร้ บั ประโยชน์ผ่ำน
หน่วยบริกำร จะต้องติดต่อหน่วยต้นสังกัดเพือ่ ให้ควำมยินยอมเป็ นหลักฐำนในกำรรับเงินสินไหมมรณกรรมนัน้ ด้วย
หำกผูร้ บั ประโยชน์ ตำมกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือประกันอุบตั ิ เหตุส่วนบุคคล (PA) คนใดคนหนึ่ งเสียชีวิตก่อนผู้เอำประกันภัย หรือถูกพิ ทกั ษ์ทรัพย์
ควรแนะนำให้ผเู้ อำประกันภัยทำกำรเปลีย่ นแปลงผูร้ บั ประโยชน์
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