*C10800*

ใบนําสงเอกสารเรียกรองสินไหมมรณกรรมประกันชีวิต /อุบัติเหตุสวนบุคคล / ประกันกลุม / ประกันสินเชื่อ

กรุณาอานคําแนะนําดานหลังประกอบ

( ใชสําหรับสินไหมมรณกรรม ของผูเอาประกันภัย / ผูชําระเบี้ย )
เรียกรองสินไหม

กรมธรรมประกันชีวิต / อุบัติเหตุสวนบุคคล

กรมธรรมประกันกลุม

กรมธรรมประกันสินเชื่อ

ชื่อสํานักงานตัวแทน

ที่อยู / อาคาร

หมายเลขแฟกซ

ชื่อหนวย

รหัสหนวย

โทรศัพท

ชื่อตัวแทน
รหัสตัวแทน
ชื่อผูเสียชีวิต
ชื่อนายจาง ( บริษัท, องคกร )
กรมธรรมประกันภัยเลขที่ / ใบรับรองการประกันภัยเลขที่
กรมธรรมประกันภัยอื่นๆ (ถามี)
เอกสารที่ตองสงทุกกรณี ( ขีด √ ใน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

เฉพาะรายการที่ไดสงมา)

หนวยตนสังกัด

สง

สําเนาใบมรณบัตร ของผูเอาประกันภัย / ผูชําระเบี้ย
สําเนาทะเบียนบาน ของผูเอาประกันภัย / ผูชําระเบี้ย ซึ่งประทับตรา “ตาย”
สําเนาบัตรประชาชน ของผูเอาประกันภัย / ผูชําระเบี้ย
สําเนาทะเบียนบาน และ สําเนาบัตรประชาชน ของผูรับประโยชนทุกคน หรือ ผูแทนโดยชอบธรรม
ของผูเยาว ( บิดา หรือมารดา ของผูเ ยาวยังมีชีวิตอยู )
กรมธรรมประกันภัยหรือหนังสือรับรองการประกันภัย (กรณีสูญหายใหนําสงใบรายงานประจําวัน
ตํารวจ)
แบบเรียกรองสินไหมมรณกรรม (แบบฟอรมสีชมพู ลงนามโดยผูรับประโยชนทุกคน กรณีผูรับ
ประโยชนเปนผูเยาวใหบิดาหรือมารดา หรือผูปกครองผูเยาวตามคําสั่งศาล ลงนามดวยหรือ กรณี
ผูรับประโยชนเปนนิติบุคคล / นายจาง ลงนามโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนบุคคลดังกลาวพรอม
ประทับตราสําคัญ และหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย)
รายงานประกอบการพิจารณาสินไหมมรณกรรม (รายงานโดยตัวแทน )
กรณีประกันกลุม ใหนําสง หนังสือรับรองการเปนพนักงานโดยแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
วันเขาทํางาน , ตําแหนงงาน , เงินเดือนปจจุบัน , วันพนสภาพการเปนพนักงาน พรอมระบุ
สาเหตุการพนสภาพ จากฝายธุรการหรือฝายบุคคลของบริษัทฯลงนามและประทับตราโดยผูมี
อํานาจลงนามของบริษัทฯ (กรณีขาราชการ ไมตองใช)

สวนนี้สําหรับ เจาหนาที่บริษัทฯเทานั้น
ขาด/ไมไดรับ
รายละเอียด

เอกสารที่ตองสงกรณีเสียชีวิตโดยเหตุผิดธรรมชาติ เชน อุบัติเหตุ , ถูกฆาตกรรม, ฆาตัวตาย, ถูกสัตวทําใหตาย, ตาย
โดยไมทราบสาเหตุ
9. สําเนารายงานประจําวันตํารวจ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยนายตํารวจยศสัญญาบัตร
10. สําเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ หรือสําเนารายงานการผาพิสูจนศพซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง
โดยนายตํารวจยศสัญญาบัตร หรือแพทยผูชันสูตร
11. กรณีประกันอุบัติเหตุหมูนักเรียน ตองสงหนังสือรับรองการเปนนักเรียนจากโรงเรียนพรอม
ประทับตราของโรงเรียน
เอกสารที่ตองสงกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย
12. ใบรายงานแพทย (แบบฟอรมสีฟา) กรณีเสียชีวิตที่บานใหใชสําเนาหนังสือรับแจงการตายแทน
เอกสารสําคัญอื่นๆ ที่ตองสงแลวแตกรณี
13. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผูเอาประกันภัย / ผูชําระเบี้ย หรือผูรับประโยชน
กรณีที่ชื่อไมตรงตามที่ระบุในกรมธรรม
14. สําเนาสูติบัตรของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
15. สําเนาทะเบียนสมรสของผูเอาประกันภัย, ผูชําระเบี้ย และผูรับประโยชน
16. ขาวหนังสือพิมพ หรือ รูปถายอุบัติเหตุ (ถามี)
17. สําเนาคําสั่งศาลแตงตั้งผูปกครองผูเยาว ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาหนาที่ศาล
18. สําเนาคําสั่งศาลแตงตั้งผูจัดการมรดก ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาหนาที่ศาล
19. สําเนาคําสั่งศาลใหเปนบุคคลสาปสูญซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาหนาที่ศาล
20. หลักฐานการทํางาน เชน เอกสารการลงเวลาการทํางานเดือนสุดทาย, หลักฐานการรับหรือจาย
เงินเดือนๆ สุดทาย รับรองสําเนาถูกตองโดยเจาหนาทีธ่ ุรการหรือฝายบุคคลตนสังกัด
21. เอกสารอื่น ๆ (ถามี)
สําหรับเอกสารขอ 1-4, 13-15
- เอกสารของผูเอาประกัน ตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาเอกสาร โดยผูรับประโยชนคนใดคนหนึ่ง
- เอกสารของผูชําระเบี้ย ตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาเอกสาร โดยผูเอาประกันภัย
- เอกสารของผูรับประโยชน ตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาเอกสาร โดยผูรับประโยชนแตละคน
- กรณีที่ผูรับประโยชน / ผูเอาประกันภัย เปนผูเยาว ตองรับรองสําเนาถูกตองโดยบิดา /มารดา หรือ
ผูปกครองผูเยาวตามคําสั่งศาล

ลงชื่อผูรับ

ผูนําสง

วันที่รับ

วันที่สง

ตางหนวยบริการ

เอกสารใชประกอบการเรียกรองสินไหมมรณกรรมทุกประเภทของผูเอาประกันภัย / ผูชําระเบี้ยประกันภัย

เอกสารหรือหลักฐาน

มรณกรรม
โดย
ธรรมชาติ
9

มรณกรรม
ผิด
ธรรมชาติ
9

1.

สําเนาใบมรณบัตร ของผูเสียชีวิต

2.

สําเนาทะเบียนบาน ของผูเสียชีวิต ซึ่งประทับตรา “ตาย”

9

9

3.

สําเนาบัตรประชาชน ของของผูเสียชีวิต

9

9

สําเนาทะเบียนบาน และ สําเนาบัตรประชาชน ของผูรับประโยชนทุกคน

9

9

4.

หรือผูจัดการมรดก หรือ ผูแทนโดยชอบธรรมของผูเยาว ( บิดา หรือมารดา
ของผูเยาวยังมีชีวิตอยู ) หรือ ผูปกครองผูเ ยาวตาม คําสั่งศาล (บิดา และ มารดา
เสียชีวิตแลว )

หมายเหตุ

กรณี ผูเอาประกั นภั ย เป น ผู เยาวใ หใ ชสําเนาสู ติบั ตร
แทนบั ตรประชาชน
กรณี ผูรับประโยชน เป น ผู เยาว ให ใ ชสําเนาสู ติบั ตร
แทนบั ตรประชาชน
กรณีบิดา มารดาของผูเยาวเสียชีวิตใหใชเอกสารของ
ผูปกครองผูเยาวตามคําสั่งศาลแทน

5.

กรมธรรมประกันภัยหรือหนังสือรับรองการประกันภัย

9

9

กรณีสูญหายใหนําสงใบรายงานประจําวันตํารวจ

6.

แบบเรียกรองสินไหมมรณกรรม (แบบฟอรมสีชมพู)

9

9

ลงนามโดยผูรับประโยชนทุกคน หรือ ผูมีอํานาจทําการ
แทน กรณีผูรับประโยชนเปนนิติบุคคล / นายจาง ลง
นามโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนบุคคลดังกลาวพรอม
ประทับตราสําคัญ และหนังสือรับรองของกระทรวง
พาณิชย)

7.

รายงานประกอบการพิจารณาสินไหมมรณกรรม (รายงานโดยตัวแทน )

9

9

8.

หนังสือรับรองการเปนพนักงานโดยแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ วันเขา

9

9

กรณีประกันกลุม

9

9

กรณีประกันกลุม

–

9

กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติ

–

9

กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติ

12. หนังสือรับรองการเปนนักเรียนจากโรงเรียนพรอมประทับตราของโรงเรียน
13. ใบรายงานแพทย (แบบฟอรมสีฟา)

–
9

9

กรณีประกันอุบัติเหตุหมูนักเรียน

∗

14. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผูเอาประกันภัย / ผูชําระเบี้ย

∗

∗

กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย หรือกรณีเสียชีวิตที่บาน
ใหใชสําเนาหนังสือรับแจงการตายแทน
กรณีชื่อ-สกุล ไมตรงตามที่ระบุในกรมธรรม

∗

∗

∗

∗

ทํางาน ตําแหนงงานเงินเดือนปจจุบัน ฯ จากฝายธุรการหรือฝายบุคคล
ของบริษัทฯ ลงนามและประทับตราโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ
(กรณีขาราชการ ไมตองใช)
9.

หลักฐานการทํางาน เชน เอกสารการลงเวลาการทํางานเดือนสุดทาย,
หลักฐานการรับหรือจายเงินเดือนๆ สุดทาย รับรองสําเนาถูกตองโดย

เจาหนาที่ธุรการหรือฝายบุคคลตนสังกัด
10. สําเนารายงานประจําวันตํารวจ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยนายตํารวจยศ
สัญญาบัตร
11. สําเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ หรือสําเนารายงานการผาพิสูจนศพซึ่ง
รับรองสําเนาถูกตอง โดยนายตํารวจยศสัญญาบัตร หรือแพทยผูชันสูตร

หรือผูรับประโยชน
15. สําเนาทะเบียนสมรสของผูเอาประกันภัย, ผูชําระเบี้ย และผูรับประโยชน
16. ขาวหนังสือพิมพ หรือ รูปถายอุบัติเหตุ (ถามี)
17. สําเนาคําสั่งศาลแตงตั้งผูปกครองผูเยาว ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดย

กรณีที่ผูรับประโยชนเปนผูเยาวอายุไมถึง15
บิดามารดาเสียชีวิตทั้ง 2 คน

เจาหนาที่ศาล
18. สําเนาคําสั่งศาลแตงตั้งผูจัดการมรดกผูเอาประกันภัย ซึ่งรับรองสําเนา

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

ถูกตองโดยเจาหนาที่ศาล

19. สําเนาคําสั่งศาลแตงตั้งผูจัดการมรดกผูรับประโยชน ซึ่งรับรองสําเนา
ถูกตองโดยเจาหนาที่ศาล
20. สําเนาคําสั่งศาลใหเปนบุคคลสาปสูญซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดย
เจาหนาที่ศาล
21. ฟอรมการเปลี่ยนแปลงผูรับประโยชน
หมายเหตุ:

9

= จําเปนตองใชประกอบการพิจารณา

∗

ป

และ

-

กรณีผูรับประโยชนคนเดียวหรือมากกวาหนึ่งคน
เสียชีวิตกอนหรือพรอมผูเอาประกันภัยและยังไมมี
การเปลี่ยนแปลงผูรับประโยชน ยกเวนกรมธรรมที่
ออกใหตั้งแต 1 กันยายน 2543 จะจายใหกับผูรับ
ประโยชนที่ยังมีชีวิตอยู (ไมรวม PA)
- กรณีผูรับประโยชนคนเดียว หรือทั้งหมด ฆาผูเอา
ประกันภัยโดยเจตนา
- กรณีมีผลประโยชน Living Claims (AI/HS/HB/CR)
ที่ไดรับการอนุมัติ ภายหลังการเสียชีวิตของผูเอา
ประกันภัย มากกวา 200,000 บาท
กรณีผูรับประโยชนเสียชีวิตหลังผูเอาประกันภัย
กรณีผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนหายไปหายไปโดย
ไมทราบวามีชีวิตอยูหรือไม
กรณีผูชําระเบี้ยเสียชีวิต

= ใชประกอบการพิจารณาในบางกรณี

–

= ไมจําเปนตองใช

สําหรับเอกสารขอ 1 - 4, 14 - 15

เอกสารของผูเอาประกัน ตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาเอกสาร โดยผูรับประโยชนคนใดคนหนึ่ง

เอกสารของผูชําระเบี้ย ตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาเอกสาร โดยผูเอาประกัน

เอกสารของผูรับประโยชน ตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาเอกสาร โดยผูรับประโยชนแตละคน
กรณีที่ผูรับประโยชน / ผูเอาประกัน เปนผูเยาว ตองรับรองสําเนาถูกตองโดยบิดา มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม
ขอควรทราบ




มรณกรรมผิดธรรมชาติ หมายถึง ฆาตัวตาย ถูกสัตวทํารายตาย ถูกผูอื่นทํารายตาย ตายโดยอุบัติเหตุ หรือตายโดยไมทราบสาเหตุ
เงินสินไหมมรณกรรมจะตองนําสงผานหนวยตนสังกัด หากประสงคจะขอรับเงินสินไหมมรณกรรมเพื่อดําเนินการมอบใหกับผูรับประโยชน
ผานหนวยบริการ จะตองติดตอหนวยตนสังกัดเพื่อใหความยินยอมเปนหลักฐานในการรับเงินสินไหม มรณกรรมนั้นดวย
หากผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันชีวิตและ/หรือประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล(PA) คนใดคนหนึ่งเสียชีวิตกอนผูเอาประกันภัย
ควรแนะนําใหผูเอาประกันภัยทําการเปลี่ยนแปลงผูรับประโยชน
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