บริ ษทั เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชันที 33 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-033-9000 ทะเบียนเลขที 0107537001081

หนังสื อเรียกร้ องค่ าทดแทนอุบัติเหตุ
1. ชือและนามสกุล ........................................................................................... อายุ .............. ปี เลขที กรมธรรม์ ................................................ (มากกว่าหนึ งโปรดระบุ)
ทีอยูป่ ั จจุบนั ............................................................................................................................................................โทรศัพท์ ................................................................
สถานทีทํางาน ......................................................................................................................................................... โทรศัพท์ ................................................................
อาชีพ/ลักษณะงาน ...................................................................................................................................................................................................................................
2. วันทีเกิดเหตุ .......................................................................................................................... เวลา .........................................................................................................
สถานทีเกิดเหตุ ........................................................................................................................................................................................................................................
เหตุเกิดขึนได้อย่างไร ..............................................................................................................................................................................................................................
ชือและทีอยู่ ของผูเ้ ห็นเหตุการณ์ .............................................................................................................................................................................................................
มีการแจ้งความหรื อไม่ ทีใด .....................................................................................................................................................................................................................
3. อวัยวะทีได้รับบาดเจ็บ ..............................................................................................................................................................................................................................
ตําแหน่งของบาดแผล ...............................................................................................................................................................................................................................
ลักษณะและขนาดของบาดแผล ................................................................................................................................................................................................................
4. ชือสถานพยาบาลทีไปรับการรักษา ..........................................................................................................................................................................................................
ชือแพทย์ผรู ้ ักษา ........................................................................................................................................................................................................................................
วิธีการรักษา ..............................................................................................................................................................................................................................................
วันทีไปรับการรักษา วันแรก .................................................................................................. วันสุ ดท้าย ................................................................................................
5. อาการหรื อความบาดเจ็บในปั จจุบนั ..........................................................................................................................................................................................................
6. ชือบริ ษทั และเลขทีกรมธรรม์ (กรณี ประกันร่ วมกับบริ ษทั อืน) ................................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าแบบฟอร์ มเรี ยกร้องฉบับนีตลอดจนเอกสารและหลักฐานต่างๆ ทีได้แถลงและส่งมอบให้ไว้แก่บริ ษทั ดังกล่าว ข้าพเจ้า
ได้ทราบและเข้าใจข้อเท็จจริ งทังหมดเป็ นอย่างดี และยอมรับว่าถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ งทุกประการ และทราบดีว่า หากกรอกข้อความไม่
ตรงกับความเป็ นจริ ง หรื อไม่ครบถ้วน อาจทําให้เกิดข้อขัดข้องในการเรี ยกร้องค่าสิ นไหม และการพิจารณาต่อสัญญาประกันภัยของบริ ษทั ได้
คําขอฉบับนีทําขึน ณ บ้านเลขที........................หมู่ที....................ถนน................................................ตําบล/แขวง...................................
อําเภอ/เขต............................................................. จังหวัด....................................................................... เมือวันที..................................................
ลงชือ............................................................ผูเ้ อาประกันภัย

ลงชือ......................................พยาน

ลงชื อ..........................................พยาน

(...............................................................)

(...............................................) (..................................................)
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หนังสื อให้ ความยินยอม
ข้าพเจ้า ขอให้และยินยอมให้ แพทย์ สถานพยาบาล บริ ษทั ประกันภัยอืน หรื อ บุคคลทีเกียวข้อง ซึ งมีขอ้ มูลส่วนบุคคล ข้อมูลสุ ขภาพ
และประวัติการรักษาพยาบาลของข้าพเจ้าทีผ่านมาหรื อจะมีขึนในอนาคต เปิ ดเผยข้อมูลสุขภาพและประวัติการรักษาพยาบาลของข้าพเจ้าให้แก่
บริ ษทั เคดับบลิวไอ ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ประกันภัยต่อ การแลกเปลียนข้อมูลระหว่างบริ ษทั ตัวแทนประกันชีวติ ของบริ ษทั หรื อ
ผูแ้ ทนของบริ ษทั หรื อผูถ้ ือกรมธรรม์ และ/หรื อบริ ษทั นายหน้าประกันภัย เพือการขอเอาประกันภัย หรื อการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย
หรื อดําเนินการใดๆทีเกียวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัย
ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริ ษทั เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ข้อมูลสุขภาพและ
ประวัติการรักษาพยาบาลของข้าพเจ้าต่อหน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย หรื อต่อบริ ษทั ประภันภัยต่อ บุคคลทีเกียวข้อง ตัวแทนประกันชีวิต
ของบริ ษทั บุคคลากร หรื อผูแ้ ทนของบริษทั หรื อผูถ้ ือกรมธรรม์ และ/หรื อบริ ษทั นายหน้าประกันภัย เพือการขอเอาประกันภัยหรื อการจ่ายเงิน
ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรื อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรื อเพือใช้ในการดําเนินการใด ๆ ทีเกียวกับกรมธรรม์ประกันภัย
อนึง สําเนาใบหนังสือให้ความยินยอมนีให้ถือว่ามีผลบังคับได้เช่นเดียวกับต้นฉบับ
ข้าพเจ้าได้ ทราบและเข้าใจข้อความตลอดจนเงือนไขและวิธีปฏิบตั ิของบริ ษทั เคดับบลิวไอ ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) ตามเอกสาร
ฉบับนี เป็ นอย่างดีโดยละเอียดครบถ้วนแล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนาของข้าพเจ้าจึงได้ตกลงยินยอมผูกพันปฏิบตั ิตามเงือนไข และวิธีปฏิบตั ิของ
บริ ษทั ทุกประการ
หมายเหตุ :
* กรณี ผเู้ อาประกันภัยป็ นผูเ้ ยาว์ให้ผู ้ ปกครองลงนามแทนพร้อมระบุความสัมพันธ์
** กรณีลงนามโดยใช้วิธีพมิ พ์ลายนิวมือ ต้องมีพยานลงนามรับรอง 2 ท่าน
ลงชือ....................................................................ผูใ้ ห้ความยินยอม
(.................................................................................)
ความสัมพันธ์.................................................................................
วันที................/.................................../.................
ลงชือ.........................................................................พยาน
(.........................................................................................)
วันที................/.................................../.................

ลงชือ.........................................................................พยาน
(.........................................................................................)
วันที................/.................................../.................
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43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชันที 33 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 02-033-9000

ใบแสดงความเห็นของแพทย์ ผ้ ตู รวจรักษา
แพทย์ผตู้ รวจรั กษาซึงออกรายงานฉบับนี ต้องเป็ นแพทย์ปริ ญญาและมีอนุฐาตประกอบโรคศิลป์ ซึ งเป็ นแพทย์ผูท้ าํ การรักษาผูเ้ อาประกันภัยขณะทีได้รับบาดเจ็บ
ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึงรายงานนีเป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ อาประกันเอง (This certificate to be completed by doctor at insured’s expense)
1. ชือและนามสกุลผูป้ ่ วย
Patient’s name and surname
2. บัตรประจําตัว
( ) ประชาชน เลขที
( ) ข้าราชการ
ID Card No.
Citizen No.
Official
3. วันทีมารับการรักษา (Date of hospital attending)
ก. ผูป้ ่ วยนอก
วันที
เวลา
น.
Out Patient
Date
Time
AM/PM
ข. ผูป้ ่ วยนอก
วันที
เวลา
น.
ถึงวันที
In Patient
Date
Time
AM/PM
To Date
4. สาเหตุการบาดเจ็บ
Cause of injury
5. วันทีเกิดเหตุ
เวลา
น.
Date of accident
Time
AM/PM
6. รายละเอียดการบาดเจ็บ (โปรดแจ้งลักษณะบาดแผล-อวัยวะทีบาดเจ็บ)
Details of injury (Please specify wound and injured organs)

อายุ
age
( ) อืนๆ
Other

ปี
years

เวลา
Time

น.
AM/PM

7. รายละเอียดการรักษา (Details of Treatment)

8. ผูป้ ่ วยได้รับการรักษามาก่อนแล้วหรื อไม่ (โปรดแจ้งสถานพยาบาล)
Had and previous treatment (please specify name of hospital/clinic)
9. ผูป้ ่ วยมารับการรักษาครังสุดท้าย เมือ
Date of last treatment
10. ผูป้ ่ วยมีครรภ์ / มีโรคอืนอยู่แล้วหรื อไม่ (ถ้ามีโปรดระบุรายละเอียด)
Has patient pregnancy / complication (Please specify)
11. ความเห็นอืนๆ
Other Comments

ลงชือ .................................................................................. แพทย์ผตู ้ รวจ/รักษา
(...................................................................................)
Signatured
Attending Physician
คุณวุฒิ ..................................................................................................................
Qualification
สํานักงาน .............................................................................................................
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ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ เลขที ...........................................................
License No.
วันที ................................ / ................................................ / ......................
Date
โทรศัพท์ .....................................................................................................
CODE 22401

