
สถานที่เกิดเหตุ 
Place of Accident 

GOLF CLAIM FORM
ประกันภัยกอล์ฟ

วันที่เกิดอุบัติเหตุ เวลา นาิกา 
Date of Accident Time a.m. ,p.m. 

อธิบายลักษณะของอุบัติเหตุ / FULL DESCRIPTION OF ACCIDENT

1. เอกสารน้ีเปนเอกสารสำคัญในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนของทาน กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนถูกตองตามขอเท็จจริงอยางละเอียด พรอมท้ังแนบเอกสารสำหรับการเรียกรอง 
ท่ีไดระบุไวในตอนทาย รวมถึงเบอรโทรศัพทมือถือและ e-mail เพื่อทางบริษัทจะสามารถแจงความคืบหนาเกี่ยวกับการเรียกรองคาสินไหมทดแทนแกทาน

2. เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลวทานสามารถสงเอกสารการเรียกรองคาสินไหมโดยผานทาง 3 ชองทาง ดังนี้
 2.1 สงผานไปรษณีย โดยทานสามารถสงมาตามที่อยูนี้: แผนกสินไหมทดแทน ตู ป.ณ. 40 ปณศ. รองเมือง กรุงเทพฯ 10330
 2.2 สงผานตัวแทน/นายหนาประกันภัยที่ทานซื้อกรมธรรม 
 2.3 สงผานทาง email ที่ Thailand.cc@aig.com
3. เมื่อบริษัทไดรับเอกสารการเรียกรองคาสินไหมจากทาน บริษัทจะทำการสง email หรือ โทรศัพทไปแจงเพื่อยืนยันการรับเอกสาร
4. เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมตามท่ีระบุในแตละสวน เปนรายการเอกสารเบ้ืองตนท่ีจำเปนตอการพิจารณาคาสินไหมของทาน บางกรณีบริษัทฯ อาจขอเอกสารเพ่ิมเติมจากท่ีระบุไว
5. ในกรณีที่บริษัทตองการเอกสารในการพิจารณาเพิ่มเติม หรือเอกสารไมครบถวน ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบภายใน 5 วันทำการ หลังจากไดรับเอกสาร
6. ตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา และตองสงมอบหลักฐานและเอกสารตามท่ีระบุไวในตอนทายของเอกสารใหบริษัทภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันเกิดความเสียหาย

ชื่อผูแจงสินไหม  
Name of claimant

ชื่อผูเอาประกันภัย   
Insured Name 

ที่อยูที่ติดตอได โทรศัพทที่ติดตอได|Phone No. อีเมล|e-mail
Address 

ผู้เอาประกันภัย / THE INSURED

ประเภทบัตร ประชาชน (ID) อื่นๆ (Other) 
เลขประจำตัวผูแจง (ID No.)ความเกี่ยวของของผูแจงกับผูเอาประกันภัย

Relationship with insured

 ลงนาม ลายเซ็นผูเอาประกันภัย วันที่ 
Sign here    Insured's Signature Date

ขาพเจา/เรา ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตน ถูกตองเปนจริง
ตามที่ขาพเจา/เราไดทราบมา และเชื่อเปนดังนั้นทุกประการ
I/We hereby declare that to the best of my/our knowledge 
and belief, the above statements are fully and truly made.

เอกสารเบื้องตนสำหรับเรียกรองคาสินไหม / Claims support documents
- แบบฟอรมเรียกรองคาสินไหมทดแทน / Claim form - ใบแสดงสิทธิ์ในทรัพยสินที่เสียหาย / Proof of Belonging
- ใบรับรองแพทย, ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล / Medical Report, Medical Receipts - บันทึกประจำวันตำรวจ / Police Report
- ใบเสนอราคาคาซอม, ใบเสร็จคาสินคา / Reparation Quotation - สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนการคา/Copy of ID Card, Copy of Business Registration
- รูปภาพความเสียหาย / Photo of Damage - Scored card ในวันที่เกิดเหตุ

ที่อยูสนามกอลฟ
Address of the Golf Course 
เหตุครั้งนี้มีผูไดรับบาดเจ็บหรือไม ไมมี มี กรุณาระบุชื่อ
Person injured No Yes, Please specified 

รายละเอียดอุปกรณกอลฟที่เสียหาย
Description of the damaged golf clubs including golf bag in detail

เบอร ยี่หอ ปที่ซื้อ
Items of all golf clubs Brand Year of purchase

เหตุเกิดที่สนามกอลฟใด หลุมที่  ระยะ 
The incident occurred at which golf course:  Which Hole:   Yards per Hole: 

ออกรอบปกติ แขงขันรายการ จัดโดย 
Casual Golfing Competing / Tournament Golfing Organized by 

เรียกรองคาสินไหม โฮล อิน วัน อุปกรณกอลฟเสียหาย   คารักษาพยาบาล
Claim for     HOLE IN ONE Damage to Golf Equipments  Medical expense

อธิบายเหตุการณโดยละเอียด
Detailed Description  
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ติดตอสอบถาม โทร. +66 2 649 1999 / Please contact: +66 2 649 1999
แนะนำติชมการบริการ ติดตอเรื่องรองเรียน / Complaint and feedback channel: โทร. 0 2649 1596 | โทรสาร 0 2649 1998 | อีเมล: complaint.th@aig.com

หมายเหตุ: เอกสารประกอบการพิจารณาคาสินไหมทดแทนตามที่ระบุขางตน เปนรายการเอกสารเบื้องตนที่จำเปนตอการพิจารณาคาสินไหมของทาน บางกรณีอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว

คำแนะนำในการเรียกร้องค่าสินไหม


