บริ ษทั เคดับบลิวไอ ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที 0107537001081
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชันที 33 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 02-033-9000

แบบแจ้ งเรียกร้ องสินไหมมรณกรรม ( ฉบับต่อผู้เรียกร้ องสิทธิ ท่ าน)
ชือ – นามสกุลของผูเ้ สียชีวิต .................................................................................................................... เพศ ...................... อายุ ..................... ปี
. ชือ – นามสกุลของผูเ้ รี ยกร้องสิทธิ

. ท่านเป็ นผูร้ ับประโยชน์ ตามกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนีใช่ หรื อไม่ ถ้าไม่ใช่
ท่านใช้สิทธิประการใดในการเรี ยกร้องนี

ชือ – นามสกุล ...........................................................................................................................
เพศ .............. อายุ ................. ปี ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ สี ยชีวิต .....................................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที ... ................................................................................................
ทีอยูป่ ัจจุบนั เลขที ....................... หมู่ที ................ ถนน ............... ตําบล/แขวง .......................
อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด .......................... รหัสไปรษณี ย ์ .............................
โทรศัพท์ .................................... E-mail address ......................................................................

( ) ใช่
( ) ไม่ใช่ โปรดระบุสิทธิ ........................................................................................................

3. ทีอยูค่ รังสุ ดท้ายของผูเ้ สี ยชีวิต

เลขที ................ หมู่ที ................ ถนน ............................ ตําบล/แขวง ....................................
อําเภอ/เขต .................................... จังหวัด ................................... รหัสไปรษณี ย์ ....................

4. ก) วันทีเสียชีวิต
ข) สถานทีเสียชีวิต
ค) เสี ยชีวิตจากสาเหตุ

ก) ..............................................................................................................................................
ข) ............................................................. .................................................................. ...............
ค) ..............................................................................................................................................

5. ก) ผูเ้ สียชีวิตเจ็บป่ วยครังสุ ดท้ายด้วยโรคอะไร ก) ..............................................................................................................................................
ข) ผูเ้ สี ยชีวติ ไปพบแพทย์ครังแรกเกียวกับการ ข) วันที ................. ....................................................................................................................
เจ็บป่ วยครังหลังสุดเมือใด
ชือสถานพยาบาล .................................................................................................................
6. ผูเ้ สียชีวิตได้พูดถึงความเจ็บป่ วย หรื อมีอาการ วันที ................. .........................................................................................................................
ทีแสดงถึงความเจ็บป่ วยให้เห็นครังแรกเมือใด อาการทีสังเกตุเห็น .................................... ...............................................................................
7. ประวัติการรักษาพยาบาลก่อนการเสี ยชีวิต
ชือสถานพยาบาล
วันทีรักษา
................................................. .. .......................................
................................................... .......................................
................................................... .......................................

โรคและอาการเจ็บป่ วย
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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8. รายละเอียดการทําประกันชีวิตหรื อประกันภัยอืนของผูเ้ สี ยชีวติ
ชือบริ ษทั
เลขทีกรมธรรม์
วันทีสัญญามีผลบังคับ
จํานวนเงินเอาประกันภัย
.......................................... .............................................. .................................................... .....................................................................
.......................................... .............................................. .................................................... .....................................................................
9. อืนๆ .....................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ....................................................................
คําแถลงเกียวกับการรับรองสถานะและคํายินยอมและตกลงเพือปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (กฎหมาย FATCA)
 โปรดกาเครื องหมายถูกในช่องสีเหลียมหากท่านมีสัญชาติอเมริ กนั หรื อ มีถินทีอยูใ่ นประเทศสหัฐอเมริ กา หรื อเป็ นผูถ้ ือบัตร
ประจําตัวผูม้ ีถินทีอยูถ่ าวรอย่างถูกกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริ กา (Green Card)
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้อมูลทีได้ให้กบั บริ ษทั เป็ นไปตามเงือนไขและข้อกําหนดทีเกียวข้องกับความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ซึ งบริ ษทั อาจจะนํา
ข้อมูลทีข้าพเจ้าให้ไว้ไปใช้ได้
ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลในแบบฟอร์มนีและข้อมูลทีเกียวกับผูเ้ สี ยชีวิต ผูร้ ับประโยชน์หรื อข้าพเจ้า ทีรายงาน อาจถูกนําส่งหน่วยงาน
ทางด้านภาษี ซึ งข้อมูลจะถูกรักษาและแลกเปลียนกับหน่วยงานทางด้านภาษีในประเทศหรื อต่างประเทศ หรื อ ตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลใน
การแลกเปลียนข้อมูลเพือประโยชน์ทางภาษีอากร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับประโยชน์ หรื อผูเ้ รี ยกร้องสิ ทธิ (หรื อเป็ นผูร้ ับมอบอํานาจแทนผูเ้ รี ยกร้องสิทธิ) ของผูเ้ สี ยชีวิต
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคําแถลงทังหมดทีทําขึนนีเป็ นข้อมูลเท่าทีข้าพเจ้าทราบและเชือว่าเป็ นเช่นนัน มีความถูกต้องและสมบูรณ์
ลายมือชือ ______________________________________
ชือ ____________________________________________
วันที ______________ / _____________ / _____________
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริ งตามแบบฟอร์มเรี ยกร้องฉบับนีตลอดจนเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ทีได้แถลงและส่งมอบให้ไว้แก่
บริ ษทั ดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อเท็จจริ งทังหมดเป็ นอย่างดี และยอมรับว่าถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ งทุกประการ
คําขอฉบับ นี ทําขึน ณ บ้านเลขที .................................หมู่ ที ..............................ถนน.................................................................
ตําบล/แขวง........................................ อําเภอ/เขต............................................................. จังหวัด...........................................................................
เมือวันที...........................................................................
ลงชือ....................................................................ผูร้ ับประโยชน์
(............................................................................................)
ลงชือ.........................................................................พยาน
(.........................................................................................)

ลงชือ.........................................................................พยาน
(.........................................................................................)
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หนังสื อให้ ความยินยอม
ข้าพเจ้าในฐานะทีเป็ นผูร้ ับประโยชน์ หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของผูร้ ับประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย ผูอ้ า้ งสิ ทธิ ผูร้ ับมอบอํานาจ
ผูใ้ ห้ความยินยอม ตามกรมธรรม์ประกันภัยของ บริ ษทั เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ขอให้และยินยอมให้ แพทย์
สถานพยาบาล บริ ษทั ประกันภัยอืน หรื อผูถ้ ือกรมธรรม์ และ/หรื อบริ ษทั นายหน้าประกันภัย หรื อบุคคลทีเกียวข้อง ซึ งมีขอ้ มูลส่ วน
บุคคล ข้อมูลสุ ขภาพและประวัติการรักษาพยาบาลของผูเ้ อาประกันภัยทีผ่านมาหรื อจะมีขึนในอนาคต เปิ ดเผยข้อมูลสุ ขภาพและ
ประวัติการรักษาพยาบาลของผูเ้ อาประกันภัยให้แก่บริ ษทั เคดับบลิวไอ ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) ตัวแทนประกันชีวิตของบริ ษทั
บริ ษทั ประกันภัยต่อ การแลกเปลียนข้อมูลระหว่างบริ ษทั หรื อผูแ้ ทนของบริ ษทั เพือการขอเอาประกันภัย หรื อการจ่ายเงินตามกรมธรรม์
ประกันภัย หรื อดําเนินการใด ๆ ทีเกียวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัย
ข้าพเจ้าในฐานะทีเป็ นผูร้ ับประโยชน์ หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของผูร้ ับประโยชน์ ยินยอมให้ บริ ษทั เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต
จํากัด (มหาชน) เก็บรวบรวมใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของข้าพเจ้าและ/หรื อผูร้ ับประโยชน์ (กรณี เป็ นผูเ้ ยาว์) และผูเ้ อา
ประกันภัยทีรวมถึง ข้อมูลสุขภาพและประวัติการรักษาพยาบาลของผูเ้ อาประกันภัย ต่อหน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย หรื อต่อ
บริ ษทั ประกันภัยต่อ บุคคลทีเกียวข้อง ตัวแทนประกันชีวิตของบริ ษทั บุคคลากร หรื อผูแ้ ทนของบริ ษทั หรื อผูถ้ ือกรมธรรม์ และ/หรื อ
บริ ษทั นายหน้าประกันภัย เพือการขอเอาประกันภัยหรื อการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย หรื อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรื อเพือ
ใช้ในการดําเนินการใด ๆ ทีเกียวกับกรมธรรม์ประกันภัย
อนึง สําเนาใบหนังสือให้ความยินยอมนีให้ถือว่ามีผลบังคับได้เช่นเดียวกับต้นฉบับ
ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความตลอดจนเงือนไขและวิธีปฏิบตั ิของบริ ษทั เคดับบลิวไอ ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) ตาม
เอกสารฉบับนี เป็ นอย่างดีโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว
เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาของข้าพเจ้าจึงได้ตกลงยินยอมผูกพันปฏิบตั ิตามเงือนไข และวิธีปฏิบตั ิของบริ ษทั ทุกประการ
หมายเหตุ :
* กรณี ผรู้ ับประโยชน์เป็ นผูเ้ ยาว์ให้ผปู ้ กครองลงนามแทนพร้อมระบุความสัมพันธ์
** กรณีลงนามโดยใช้วิธีพิมพ์ลายนิวมือ ต้องมีพยานลงนามรับรอง 2 ท่าน

ลงชือ....................................................................ผูใ้ ห้ความยินยอม
(.................................................................................)
ความสัมพันธ์.................................................................................
วันที................/.................................../.................
ลงชือ.........................................................................พยาน
(.........................................................................................)
วันที................/.................................../.................

ลงชือ.........................................................................พยาน
(.........................................................................................)
วันที................/.................................../.................
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