บริษทั ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จากัด (มหาชน)
SRI AYUDHYA GENERAL INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์th ชั้น 18 โซน A ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.263-0335 โทรสาร.267-2502
898 Ploenchit Tower 18 Floor Zone A Ploenchit Rd., Bangkok 10330 Thailand. Tel. 263-0335 Fax : (662) 267-2502

แบบเรียกร้ องค่ าทดแทนอุบัติเหตุส่วนบุคคล
PERSONAL ACCIDENT CLAIM FORM
วันที่รับแจ้ง…………/………………./………………..

เลขที่เคลม………………………………………….…

ผูร้ ับแจ้ง
เลขที่………………………………………..

กรมธรรม์

Date of Receipt

Claimant No.

Received

Policy No.

นามผูบ้ าดเจ็บ/เสี ยชีวิต

เพศ Sex อายุ Age กรมธรรม์เลขที่

Name of Injured/Deceased

Policy No.

ที่อยู่

โทรศัพท์

Address

Tel.

อาชีพ

หน้าที่

Occupation

โทรศัพท์ที่ทางาน
Office Tel.

Duties

ชื่อและที่อยูข่ องนายจ้าง

Name and Address of Employer

วันที่เกิดอุบตั ิเหตุ

เวลาที่เกิดอุบตั ิเหตุ

Date of Accident

น.

Time of Accident
AM.

สถานที่เกิดอุบตั ิเหตุ

Place of Accident

PM.

บรรยายการเกิดอุบตั ิเหตุโดยละเอียด
Describe Accident in Detail

ท่านกาลังเรี ยกร้องค่าประกันหรื อค่าทดแทนอื่นใดเนื่องจากการบาดเจ็บคราวนี้ดว้ ยหรื อไม่?
Are you making any other Insurance or Compensation Claim as a result of this injury?

เรี ยกร้อง yes

ไม่ No.

ถ้าใช่

If yes

ชื่อบริ ษทั
Name of Company

ขณะเกิดอุบตั ิเหตุท่านกาลังเดินทางอยูใ่ ช่หรื อไม่?

ถ้าใช่

Were you Traveling?

จาก

If so

From

ถึง
to

ระบุพาหนะ (บอกชื่อของ รถไฟ รถประจาทาง สายการบิน เลขหมายเที่ยวบิน ฯลฯ)

Exact Conveyance (State Name of Train, Bus, Airline, Flight Number, Etc.)

ระบุบาดเจ็บที่ได้รับ
Describe Injury

ที่อยูข่ องแพทย์

แพทย์ผตู ้ รวจรักษา

Doctor’s Address

Attending Doctor

บัตรคนไข้เลขที่

Patient Card No.

ถ้าต้องเข้าโรงพยาบาล บอกชื่อและที่อยูข่ องโรงพยาบาล

If hospitalized. Give Name and Address of Hospital

ไม่สามารถทางานอาชีพอย่างสิ้นเชิง

ไม่สามารถทางานอาชีพบางส่วน

Totally and Absolutely Disabled

Partially Disable

จาก

ถึง

จาก

ถึง

From

To

From

To

ต้องรักษาอยูใ่ นโรงพยาบาล

จาก

Confined to Hospital

ถึง
From

To

(แบบฟอร์มนี้ตอ้ งกรอกและส่งบริ ษทั ประกันโดยเร็ วที่สุด อย่างช้าไม่เกิน 30 วัน)
ลงนาม……………………………………………………………………
Sign Here
ลายเซ็นของนายจ้าง
EMPLOYER’S SIGNATURE

ใบมอบฉันทะ

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ โรงพยาบาลนายแพทย์หรื อผูอ้ ื่นใดซึ่งได้กระทาการตรวจ
และรักษาข้าพเจ้า
มีอานาจแจ้งต่อบริ ษทั หรื อผูแ้ ทนที่ได้รับมอบอานาจถึงการ
เจ็บป่ วยการได้รับบาดเจ็บ ประวัติทางการแพทย์ การปรึ กษา ใบสัง่ ยา หรื อการ
รักษา และสาเนาบันทึกของโรงพยาบาล หรื อการแพทย์ของข้าพเจ้าได้ อนึ่ง
สาเนารู ปถ่ายใบมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ามีผลใช้บงั คับเช่นเดียวกับต้นฉบับ

ลงนาม……………………………………………………………………………………….
Sign Here
ลายเซ็นของผูเ้ รี ยกร้อง
วันที่ ……………………….
CLAIMANT’S SIGNATURE

DATE

AUTHORIZATION
I hereby authorize any hospital, physician, or other person who
has attended or examined me, to furnish to the company, or its
authorized representative, any and all Information with respect to
any illness or injury, medical history, consultation, prescriptions
or treatment, and copies of all hospital or medical records, a photo
static copy of this authorization shall be considered as effective
and valid as the original

่ ………………………………….…………………………………………….
ลงนาม…….…………………………………………………………………………… ตาบลที่อยู…
Sign Here
ผูเ้ รี ยกร้องค่าทดแทน (Claimant)
Address

สาคัญ : เพื่อการจ่ายค่าเสี ยหายได้รวดเร็ ว โปรดแนบรายงานแพทย์ และใบเสร็ จค่ารักษาพยาบาลมาพร้อมแบบเรี ยกร้องนี้ โปรดเซ็นชื่อในใบมอบ
ฉันทะข้างบนนี้ดว้ ย

