แบบเรียกรองคาสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทาง
และประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล
Travel & Personal Accident Claim Form
คำแนะนำในการเรียกรองคาสินไหม

1. กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน พรอมทัง้ แนบเอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามทีร่ ะบุไวเพือ่ ประโยชนในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนของทาน รวมถึงเบอรโทรศัพทมอื ถือและอีเมลสำหรับแจงความ
คืบหนาในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนของทาน
2. ทานสามารถสงเอกสารการเรียกรองคาสินไหมทดแทน มายังบริษทั ได 2 ชองทาง ดังนี้
2.1 ไปรษณีย: แผนกสินไหมทดแทน ตู ป.ณ. 40 ปณศ. รองเมือง กรุงเทพฯ 10330
2.2 ตัวแทน/นายหนาประกันภัยทีท่ า นซือ้ กรมธรรม
3. เมือ่ บริษทั ฯ ไดรบั เอกสารการเรียกรองคาสินไหมทดแทนแลว บริษทั ฯ จะทำการสง SMS เพือ่ ยืนยันการรับเอกสารการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
4. รายการเอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามทีร่ ะบุเปนเพียงเอกสารเบือ้ งตนทีจ่ ำเปนตอการพิจารณาคาสินไหมทดแทนของทาน บริษทั ฯ อาจขอขอมูล/เอกสารเพิม่ เติมเพือ่ ใชประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทน
5. ในกรณีทข่ี อ มูล/เอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทนไมครบถวน บริษทั ฯ จะติดตอทานเพือ่ ขอขอมูล/เอกสารภายใน 5 วันทำการ หลังจากไดรบั เอกสารแจงการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
6. ในกรณีทข่ี อ มูล/เอกสารการเรียกรองคาสินไหมทดแทนครบถวนสมบูรณ บริษทั ฯ จะพิจารณาภายใน 15 วันทำการ พรอมทัง้ แจงผลการพิจารณาสินไหมทดแทนทางอีเมล หรือ SMS ใหทา นทราบ
ขอมูลทั่วไป (กรุณากรอกขอมูลในสวนนี้ใหสมบูรณ)

ชื่อผูเรียกรองคาสินไหม
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่
ที่อยู
อาชีพ
เบอรโทรศัพทมือถือ

เพศ

กรมธรรมเลขที่
วัน/เดือน/ปเกิด

/

อีเมลที่ติดตอได
เบอรโทรศัพทบาน / ที่ทำงาน
(เพื่อแจงความคืบหนา)
ในกรณีที่ชื่อผูเรียกรองคาสินไหมและชื่อผูถือกรมธรรมไมไดเปนชื่อเดียวกัน
ทานไดเรียกรองคาสินไหมทดแทนกับบริษัทอื่นหรือไม
โปรดระบุชื่อผูถือกรมธรรม
ในกรณีที่ใชโปรดระบุชื่อบริษัท
สำหรับกรมธรรมประกันการเดินทางโปรดระบุ
ระยะเวลาการเดินทางตั้งแตวันที่ (วัน/เดือน/ป)
/
/
ถึงวันที่
/
/
ประเทศ

/

ใช

ไมใช

ชองทางการรับคาสินไหมทดแทน

โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย : กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / Passport ของเจาของบัญชี
ชื่อบัญชี
บัญชีเลขที่
ชื่อธนาคาร
สาขา
บัตรประจำตัวประชาชน / Passport เลขที่
อีเมล
เบอรโทรศัพทมือถือ
เช็คเงินสด : กรุณากรอกที่อยูในการจัดสงเช็คเงินสดเปนจดหมายลงทะเบียน
คำรับรอง / หนังสือใหความยินยอม

ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดที่ระบุในแบบฟอรมเรียกรองคาสินไหมทดแทนนี้ เปนความจริงและถูกตองทุกประการ ขาพเจาทราบดีวาบริษัทหรือตัวแทนอาจสงตอหรือสอบถาม
รายละเอียดขอมูลสวนตัวที่เกี่ยวเนื่องจากการเรียกรองคาสินไหมทดแทนนี้กับบริษัทประกันภัยรายอื่น และ / หรือ หนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของ
ขาพเจายินยอมใหโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือแพทย ทีเ่ คยทำการตรวจรักษาสุขภาพของขาพเจา/ผูไ ดรบั บาดเจ็บ/ผูเ สียหาย มีอำนาจแจงขอความใดๆ เกีย่ วกับการเจ็บปวย
บาดเจ็บ ประวัติทางการแพทย การปรึกษา การใหยาหรือการรักษา และทำสำเนาประวัติทางการแพทยทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเอาประกันภัยและการเรียกรอง
คาชดเชยเพื่อสงมอบตอ บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือผูที่ไดรับมอบหมาย จากบริษัทฯ อนึ่ง สำเนาคำรับรอง / หนังสือใหความยินยอมฉบับนี้
ใหถือวามีผลใชบังคับไดเชนเดียวกับตนฉบับ
ลายมือชื่อของผูไดรับบาดเจ็บ/ผูเสียหาย

วันที่

ลายมือชื่อผูกระทำการแทน

วันที่

(ในกรณีที่ผูไดรับบาดเจ็บ/ผูเสียหายไมสามารถลงลายมือชื่อได)

กรุณาเลือกและกรอกรายละเอียดเฉพาะสวนที่ทานตองการเรียกรองคาสินไหม

สวนที่ 1 : คารักษาพยาบาล / คาชดเชยรายได / การชดเชยคาผาตัด / ประกันภัยแผนโรคมะเร็ง / การเจ็บปวยดวยโรครายแรง
สวนที่ 2 : ชดเชย การสูญหายของเงินสวนตัว / การสูญหายของเอกสารเดินทาง / การสูญเสียหรือเสียหายของอุปกรณกอลฟและโฮล-อิน-วัน / การสูญเสียหรือเสีย
สวนที่ 3
สวนที่ 4
สวนที่ 5
สวนที่ 6

หายของกระเปาเดินทางหรือทรัพยสนิ สวนตัว / การสูญเสียหรือเสียหายของทรัพยสนิ จากการถูกลวงกระเปา / การสูญเสียหรือเสียหายของทรัพยสนิ
ภายในทีพ่ กั อาศัย / การสูญเสียหรือเสียหายของทรัพยสนิ ทีเ่ ก็บอยูใ นยานพาหนะ
: ความลาชาในการเดินทาง / การพลาดการตอเที่ยวบิน / การลาชาของกระเปาเดินทาง / การเดินทางลาชาเนื่องจากการเปลี่ยนเสนทางการบิน /
การพลาดการโดยสารเครื่องบินอันเนื่องมาจากสายการบินจำหนายบัตรโดยสารเกินจำนวนที่นั่ง
: การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง / การลดจำนวนวันเดินทาง / คาใชจายเมื่อการเดินทางหยุดชะงัก
: การเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ / ทุพพลภาพถาวร / ผลประโยชนอุบัติเหตุสาธารณะ
: อืน่ ๆ เชน ความรับผิดตอบุคคลภายนอก / ความรับผิดสวนแรกของรถเชา / คาเดินทางเพือ่ เยีย่ มผูป ว ยทีโ่ รงพยาบาล / คาใชจา ยในการสงผูเ ยาวกลับประเทศไทย /
คาใชจายในการจัดหาพนักงาน/ คาใชจายในการทำความสะอาดสถานประกอบกิจการอันเปนผลมาจากการแพรกระจายของโรคติดเชื้อที่ไดรับการคุมครอง

สวนที่ 1 : คารักษาพยาบาล / คาชดเชยรายได / การชดเชยคาผาตัด / ประกันภัยแผนโรคมะเร็ง / การเจ็บปวยดวยโรครายแรง

วัน เวลา ที่ไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวย (วัน/เดือน/ป)
/
/
เวลา
วันที่ไปพบแพทยครั้งแรก (วัน/เดือน/ป)
เคยไดรับการรักษามากอนหรือไม ไม
ใช กรณีที่ใช โปรดระบุชื่อสถานพยาบาลและวันที่
กรณีที่ไดรับบาดเจ็บโปรดบรรยายลักษณะการเกิดเหตุและสถานที่เกิดเหตุ / กรณีเจ็บปวยโปรดบรรยายอาการที่ปรากฏ

/

/

เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทนเฉพาะความคุมครองนี้มีดังนี้

คารักษาพยาบาล / การชดเชยคาผาตัด

คาชดเชยรายได

- ใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่แสดงรายการคาใชจายคารักษาพยาบาล/คาผาตัด
- สำเนาใบรับรองแพทย
- สำเนาบัตรประชาชนของผูเอาประกันภัยพรอมรับรองสำเนาถูกตอง
- กรณีประกันภัยเดินทางตางประเทศ สำเนาหนังสือเดินทางของผูเอาประกันรับรองสำเนาถูกตอง พรอม
หนาที่มีตราประทับ ระบุวันที่เขา-ออกประเทศไทยของสำนักงานตรวจคนเขาเมือง (ตม.) หากเขาออก
ผานทางระบบอัตโนมัติโปรดสง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันเวลาที่เดินทางเขาออก
- กรณีเรียกรองคารักษาพยาบาลในประเทศภูมิลำเนาของ Overseas Student ตองสงเอกสารรับรองการ
กลับไปศึกษาตอที่ตางประเทศ เชน ตารางการเดินทางเพื่อกลับไปศึกษาตอ, ใบลงทะเบียนเรียน
- หนังสือรับรองการเปนพนักงาน (กรณีกรมธรรมประกันอุบัติเหตุกลุม แบบไมระบุชื่อ)

- สำเนาใบแจงหนี้หรือสำเนาใบเสร็จรับเงิน
- สำเนาใบรับรองแพทย
- สำเนาบัตรประชาชนของผูเอาประกันพรอมรับรองสำเนาถูกตอง

ประกันภัยแผนโรคมะเร็ง/การเจ็บปวยดวยโรครายแรง

- สำเนาใบรายงานแพทยที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
- รายงานผลชิ้นเนื้อ (Pathology Report)
- สำเนาบัตรประชาชนของผูเอาประกันภัยพรอมรับรองสำเนาถูกตอง

สวนที่ 2: ชดเชย การสูญหายของเงินสวนตัว/การสูญหายของเอกสารเดินทาง/การสูญเสียหรือเสียหายของอุปกรณกอลฟและโฮล-อิน-วัน/
การสูญเสียหรือเสียหายของกระเปาเดินทางหรือทรัพยสินสวนตัว/การสูญเสียหรือเสียหายของทรัพยสินจากการถูกลวงกระเปา/
การสูญเสียหรือเสียหายของทรัพยสินภายในที่พักอาศัย/การสูญเสียหรือเสียหายของทรัพยสินที่เก็บอยูในยานพาหนะ

วันที่เกิดเหตุ (วัน/เดือน/ป)
กรุณาบรรยายลักษณะการเกิดเหตุ

/

/

สถานที่เกิดเหตุ (สถานที่ / เมือง / ประเทศ)

รายละเอียดของรายการสูญหาย / เสียหาย

รายการสูญหาย / เสียหาย

วัน/เดือน/ป ทีซ่ อ้ื

/
/
/

/
/
/

ราคาทีซ่ อ้ื หรือ คาซอมแซม

เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทนเบื้องตน มีดังนี้

-

สำเนาหนังสือเดินทางของผูเอาประกันพรอมรับรองสำเนาถูกตอง
สำเนาบัตรโดยสาร หรือตั๋วเครื่องบิน หรือหนังสือเดินทางหนาที่มีตราประทับ ระบุวันที่เขา-ออกประเทศไทย ของสำนักงานตรวจคนเขาเมือง (ตม.)
เอกสารรายงานความเสียหายที่ออกโดยตำรวจ/โรงแรม/บริษัทขนสง/สนามกอลฟ เพื่อประกอบการพิจารณา
หากโรงแรมหรือบริษัทขนสงไดเสนอการชดใช รวมไปถึงการซอมหรือการเปลี่ยนใหม โปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองการชดใช

เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทนเฉพาะความคุมครองนี้มีดังนี้

ชดเชยการสูญหายของเงินสวนตัว/เอกสารเดินทาง / การสูญเสียหรือเสียหายของทรัพยสนิ
จากการถูกลวงกระเปา / การสูญเสียหรือเสียหายของทรัพยสนิ ทีเ่ ก็บอยูใ นยานพาหนะ

- บันทึกประจำวันตำรวจที่ออกใหภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเกิดเหตุ
- ใบเสร็จรับเงินตนฉบับสำหรับคาเดินทาง, คาที่พัก, และคาดำเนินการออกหนังสือเดินทาง
และวีซาใหม (กรณีความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง)

อุปกรณกอลฟและโฮล-อิน-วัน

การสูญเสียหรือเสียหายของกระเปาเดินทางหรือทรัพยสินสวนตัว

- หนังสือ เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดที่ออกใหโดยผูขนสง หรือโรงแรม โดยระบุรายละเอียด
ของความเสียหาย กรณีที่ความเสียหายนั้นอยูในความควบคุมของพนักงานโรงแรม หรือ
บริษัทผูขนสง
- ใบแจงความหรือบันทึกประจำวันของเจาหนาที่ตำรวจในทองที่ที่เกิดเหตุ ในกรณีการชิง
ทรัพย การโจรกรรม การปลนทรัพย หรือการดำเนินการใด ๆ ในลักษณะใชความรุนแรง
หรือโดยการขูเข็ญจากบุคคลอื่นตอผูเอาประกันภัยเพื่อเอากระเปาเดินทางและ/ หรือ
ทรัพยสินสวนตัว
- สำเนาใบเสร็จรับเงินของทรัพยสินที่สูญเสียหรือเสียหาย

- ใบบันทึกประจำวันของเจาหนาทีต่ ำรวจทองถิน่ ทีอ่ อกใหภายใน 24 ชัว่ โมงนับจากเวลาเกิดเหตุ
(กรณีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณการเลนกอลฟเกิดขึน้ ในสถานทีส่ าธารณะ)
- จดหมายรับรองความสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากผูม อี ำนาจหนาทีท่ เ่ี กีย่ วของไดแก ผูบ ริหาร
โรงแรม สายการบิน สนามกอลฟ หรือสนามฝกหัดกอลฟสาธารณะทีม่ อี ำนาจควบคุมดูแลสถานทีท่ เ่ี กิด การสูญเสียหรือเสียหายของทรัพยสินภายในที่พักอาศัย
การสูญเสียหรือเสียหายภายใน 24 ชัว่ โมง(กรณีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย ของอุปกรณการเลน - สำเนาบันทึกประจำวันของเจาหนาทีต่ ำรวจทองถิน่
กอลฟทีเ่ กิดขึน้ ในโรงแรม สายการบิน สนามกอลฟ หรือสนามฝกหัดกอลฟสาธารณะ)
- เอกสารจากกองพิสจู นหลักฐาน
- หนังสือรับรองจากสนามกอลฟในกรณีโฮล-อิน-วัน (กรณีทผ่ี เู อาประกันภัยสามารถทำ โฮล-อิน-วันได) - ใบประเมินราคาของทรัพยสนิ ทีเ่ สียหายและรูปถาย

สวนที่ 3: ความลาชาในการเดินทาง/การพลาดการตอเที่ยวบิน/การลาชาของกระเปาเดินทาง/การเดินทางลาชาเนื่องจากการเปลี่ยนเสนทางการบิน/
การพลาดการโดยสารเครื่องบินอันเนื่องมาจากสายการบินจำหนายบัตรโดยสารเกินจำนวนที่นั่ง
ความลาชาในการเดินทาง/การพลาดเที่ยวบิน/การเดินทางลาชาเนื่องจากการเปลี่ยนเสนทางการบิน/การพลาดการโดยสารเครื่องบินอันเนื่องมาจาก
สายการบินจำหนายบัตรโดยสารเกินจำนวนที่นั่ง

กรุณาบรรยายลักษณะการเกิดเหตุ
/
/
กำหนดการเดินทางเดิม: วัน/เดือน/ป
/
/
กำหนดการเดินทางใหม: วัน/เดือน/ป
กรุณาดูเอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมในหนาถัดไป

สถานที่เกิดเหตุ (สถานที่ / เมือง / ประเทศ)
เวลาออกเดินทาง
เวลาออกเดินทาง

เวลาที่มาถึง
เวลาที่มาถึง

เที่ยวบิน
เที่ยวบิน

การลาชาของกระเปาเดินทาง

กรุณาบรรยายถึงสาเหตุของการลาชาของกระเปาเดินทาง
วัน/เดือน/ป (ที่กระเปาเดินทางลาชา)
วัน/เดือน/ป (ที่ไดรับกระเปาคืน)

/
/

/
/

เวลา
เวลา

สถานที่ (เมือง/ประเทศ)

เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทนเบื้องตนมีดังนี้

- สำเนาหนังสือเดินทางของผูเอาประกันภัยพรอมรับรองสำเนาถูกตอง พรอมหนาที่มีตราประทับ ระบุวันที่เขา-ออกประเทศไทย ของสำนักงานตรวจคนเขาเมือง (ตม.) หากเขาออกผานทาง
ระบบอัตโนมัติโปรดสง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันเวลาที่เดินทางเขาออก
เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทนเฉพาะความคุมครองนี้มีดังนี้

ความลาชาในการเดินทาง / การพลาดเที่ยวบิน / การเดินทางลาชาเนื่องจากการเปลี่ยนเสน
ทางการบิน / การพลาดการโดยสารเครื่องบินอันเนื่องมาจากสายการบินจำหนายบัตร
โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง

การลาชาของประเปาเดินทาง

- จดหมายรับรองจากสายการบินยืนยันการลาชาของกระเปาเดินทาง
- เอกสารการรับกระเปาคืนจากสายการบินหรือบริษัทขนสง

- ตั๋วเครื่องบิน และ Boarding Pass หรือหลักฐานที่ระบุระยะเวลาการเดินทางทั้งหมด
- หนังสือรับรองการพลาดการโดยสารเครื่องบินอันเนื่องมาจากสายการบินจำหนายบัตรโดยสารเกินจำนวนที่นั่ง
- หนังสือรับรองความลาชาของบริษัทขนสงหรือสายการบิน ที่ระบุถึงสาเหตุของการลาชาเนื่องจากการเปลี่ยนเสนทางการบิน

สวนที่ 4: การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง/การลดจำนวนวันเดินทาง/คาใชจายเมื่อการเดินทางหยุดชะงัก

กรุณาบรรยายถึงสาเหตุของการ เลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง / การลดจำนวนวันเดินทาง /การเดินทางหยุดชะงัก
กำหนดการเดินทางเดิม ตั้งแต วัน/เดือน/ป
/
/
ถึง วัน/เดือน/ป
/
กำหนดการเดินทางใหม ตั้งแต วัน/เดือน/ป
/
/
ถึง วัน/เดือน/ป
/
รายการคาใชจายและจำนวนเงิน ที่เกิดจากการเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง / การลดจำนวนวันเดินทาง / การเดินทางหยุดชะงัก

/
/

โปรดกรอกรายละเอียดดานลางนี้ หากสาเหตุของการเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง/การลดจำนวนวันเดินทาง/การเดินทางหยุดชะงัก เกิดจากการเจ็บปวย บาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตของสมาชิกของครอบครัว และ/หรือเพื่อนรวมเดินทางในกรณีการลดจำนวนวันเดินทาง/การเดินทางหยุดชะงัก
ชือ่ – นามสกุล

ความสัมพันธกบั ผูเ อาประกัน

วันทีเ่ กิดเหตุ

(วัน/เดือน/ป)
/
/
/
/

เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทนเบื้องตนมีดังนี้ี

- สำเนาหนังสือเดินทางของผูเอาประกันรับรองสำเนาถูกตอง พรอมหนาที่มีตราประทับ ระบุวันที่เขา-ออกประเทศไทย ของสำนักงานตรวจคนเขาเมือง (ตม.) หากเขาออกผานทางระบบ
อัตโนมัติโปรดสง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันเวลาที่เดินทางเขาออก
เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทนเฉพาะความคุมครองนี้มีดังนี้

การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง
-

ใบรับรองแพทย (กรณีทต่ี อ งยกเลิกหรือเลือ่ นการเดินทางเนือ่ งจากการบาดเจ็บ/การเจ็บปวยของผูเ อาประกันภัย, การบาดเจ็บสาหัส/การเจ็บปวยหนักของสมาชิกของครอบครัว)
สำเนาใบมรณบัตร (กรณีการเสียชีวติ ของผูเ อาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัวของผูเ อาประกันภัย)
เอกสารทางกฎหมายทีแ่ สดงความสัมพันธในครอบครัว เชน สำเนาทะเบียนบาน สำเนาสูตบิ ตั ร ทะเบียนสมรส (กรณีทบ่ี คุ คลในครอบครัวเจ็บปวย หรือประสบอุบตั เิ หตุ หรือเสียชีวติ และเปนสาเหตุใหตอ งมีการบอกเลิกการเดินทาง)
เอกสารหมายเรียกจากศาล (กรณีไดรบั หมายเรียกใหเปนพยานทีศ่ าล หรือไดรบั หมายใด ๆ จากศาล)
หนังสือรับรองจากสายการบิน (กรณีการเกิดการนัดหยุดงานของพนักงานสายการบิน หรือกรณีเหตุการณใด ๆ ทีน่ ำไปสูก ารปดนานฟาหรือสนามบินหลายแหง)
ใบบันทึกประจำวันของเจาหนาทีต่ ำรวจทองถิน่ และสำเนาทะเบียนบานทีเ่ กิดเหตุ (กรณีทพ่ี กั อาศัยของผูเ อาประกันภัยทีใ่ ชเปนทีอ่ ยูอ าศัยในประเทศไทยไดรบั ความเสียหายรายแรงจากเหตุไฟไหม หรือภัยธรรมชาติ)
ใบเสร็จรับเงินจากบริษทั ทัวร หรือสายการบิน คาทีพ่ กั อาหาร ซึง่ ระบุจานวนเงินทีเ่ รียกเก็บ และเอกสารการไดรบั การคืนเงิน หรือเอกสารทีร่ ะบุวา ไมสามารถคืนเงินได

-

ใบรับรองแพทย
สำเนาใบมรณบัตร
เอกสารทางกฎหมายทีแ่ สดงความสัมพันธในครอบครัว เชน สำเนาทะเบียนบาน สำเนาสูตบิ ตั ร ทะเบียนสมรส (กรณีทบ่ี คุ คลในครอบครัวเจ็บปวย/ประสบอุบตั เิ หตุ/เสียชีวติ /เปนสาเหตุใหตอ งมีการลดจำนวนวันเดินทาง)
เอกสารหลักฐานการแสดงวาเปนผูร ว มเดินทาง
หนังสือรับรองการถูกกักดานกักกันเชือ้ โรค (กรณีการถูกกักดานกักกันเชือ้ โรคตามคำแนะนำของแพทยและเปนสาเหตุใหตอ งมีการลดจำนวนวันเดินทาง)
หนังสือรับรองจากสายการบิน (กรณีเครือ่ งบินทีผ่ เู อาประกันภัยโดยสารถูกจี้ หรือเหตุการณใดๆ ทีน่ ำไปสูก ารปดนานฟาหรือสนามบินหลายแหง)
หลักฐานการเกิดภัยธรรมชาติซง่ึ เกิดขึน้ ณ สถานทีท่ อ่ี ยูใ นแผนการเดินทาง (กรณีเกิดภัยธรรมชาติ ผูเ อาประกันภัยไมสามารถเดินทางตามกำหนดการตอไปได)
สำเนาบัตรโดยสารเครือ่ งบินเดิม และสำเนาบัตรโดยสารเครือ่ งบินลาสุดทีซ่ อ้ื พรอมใบเสร็จรับเงินทีเ่ กิดขึน้ จากการลดจำนวนวันเดินทาง รวมถึงการจีเ้ ครือ่ งบิน
ใบเสร็จรับเงินตนฉบับ สำหรับคาใชจา ยทีเ่ กิดขึน้ จากการลดจำนวนวันเดินทาง รวมถึงการจีเ้ ครือ่ งบิน และเอกสารการไดรบั การคืนเงิน หรือเอกสารทีร่ ะบุวา ไมสามารถคืนเงินได

การลดจำนวนวันเดินทาง

คาใชจายเมื่อการเดินทางหยุดชะงัก

- สำเนาหนังสือเดินทางของสมาชิกของครอบครัวหรือเพือ่ นรวมเดินทางไปดวยกันทีเ่ ขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
- สำเนาหนังสือเดินทางหนาทีม่ ตี ราประทับระบุวนั ที่ เขา-ออก ประเทศไทยของสำนักงานตรวจคนเขาเมือง (ตม.) หากเขา-ออกผานระบบอัตโนมัติ โปรดสง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั
ทีเ่ ดินทางเขา-ออก ของสมาชิกของครอบครัวหรือเพือ่ นรวมเดินทางไปดวยกันทีเ่ ขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
- หนังสือรับรองการถูกกักดานกักกันเชือ้ โรค หรือใบรับรองแพทยของผูเ อาประกันภัย (กรณีการถูกกักดานกักกันเชือ้ โรคตามคำแนะนำของแพทย)
- ใบรับรองแพทยของสมาชิกของครอบครัวหรือเพือ่ นทีเ่ ดินทางไปดวยกันทีเ่ ขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
- สำเนาบัตรโดยสารเครือ่ งบินเดิม และสำเนาบัตรโดยสารเครือ่ งบินลาสุดทีซ่ อ้ื พรอมใบเสร็จรับเงินทีเ่ กิดขึน้ จากการเดินทางหยุดชะงัก
- ใบเสร็จรับเงินตนฉบับสำหรับคาใชจา ยในการเดินทางกลับประเทศไทยทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยเครือ่ งบินชัน้ ประหยัด คาเดินทางโดยรถไฟชัน้ หนึง่ คาเดินทางทางเรือ หรือรถโดยสารสาธารณะ
- ใบเสร็จรับเงินตนฉบับสำหรับเงินมัดจำคาเดินทาง คาซือ้ ตัว๋ ลวงหนา และ/หรือคาทีพ่ กั ทีผ่ เู อาประกันภัยจายไปลวงหนากอนการเดินทางออกจากประเทศไทย และเอกสารการไดรบั การคืนเงิน หรือเอกสารทีร่ ะบุวา ไมสามารถคืนเงินได

สวนที่ 5: การเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ / ทุพพลภาพถาวร / ผลประโยชนอุบัติเหตุสาธารณะ

วันที่เกิดเหตุ (วัน/เดือน/ป)
กรุณาบรรยายลักษณะการเกิดเหตุ

/

/

เวลา

สถานที่เกิดเหตุ

เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทนเบื้องตนมีดังนี้ี

- สำเนาบัตรประชาชนของผูเอาประกันภัยพรอมรับรองสำเนาถูกตอง
- กรณีประกันภัยเดินทางตางประเทศ สำเนาหนังสือเดินทางของผูเ อาประกันรับรองสำเนาถูกตอง พรอมหนาทีม่ ตี ราประทับ ระบุวนั ทีเ่ ขา-ออกประเทศไทยของสำนักงานตรวจคนเขาเมือง (ตม.)
หากเขาออกผานทางระบบอัตโนมัตโิ ปรดสง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั เวลาทีเ่ ดินทางเขาออก
เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทนเฉพาะความคุมครองนี้มีดังนี้

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร

- ใบรายงานแพทยทย่ี นื ยันการสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานประทับ “ตาย” ของ ผูเ อาประกันภัย
- รูปถายการทุพพลภาพ / การสูญเสียอวัยวะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูร บั ประโยชนรบั รองสำเนาถูกตอง
- สำเนาใบมรณบัตร
- หลักฐานแสดงการเกิดเหตุขณะเปนผูโ ดยสาร ในการขนสงสาธารณะ หรือเกิดเหตุขณะอยูใ นอาคารสาธารณะ
- สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ / รายงานการตรวจศพ
(กรณีผลประโยชนอบุ ตั เิ หตุสาธารณะ)
- สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ
สวนที่ 6: อื่นๆ เชน ความรับผิดตอบุคคลภายนอก/ ความรับผิดสวนแรกของรถเชา/ ชดเชยในการสูญเสียคาเลาเรียน/คาเดินทาง
เพื่อเยี่ยมผูปวยที่โรงพยาบาล/ คาใชจายในการสงผูเยาวกลับประเทศไทย/ คาใชจายในการจัดหาพนักงาน/ คาใชจายในการทำความสะอาด
สถานประกอบกิจการอันเปนผลมาจากการแพรกระจายของโรคติดเชื้อที่ไดรับการคุมครอง

วัน เวลา ที่เกิดเหตุ (วัน/เดือน/ป)
กรุณาบรรยายรายละเอียด

/

/

จำนวนเงิน

เวลา

สถานที่เกิดเหตุ

บาท

เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทนเบื้องตนมีดังนี้ี

- สำเนาบัตรประชาชนของผูเอาประกันภัยพรอมรับรองสำเนาถูกตอง
- กรณีประกันภัยเดินทางตางประเทศ สำเนาหนังสือเดินทางของผูเ อาประกันรับรองสำเนาถูกตอง พรอมหนาทีม่ ตี ราประทับ ระบุวนั ทีเ่ ขา-ออกประเทศไทยของสำนักงานตรวจคนเขาเมือง (ตม.)
หากเขาออกผานทางระบบอัตโนมัตโิ ปรดสง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ทีร่ ะบุวนั เวลาทีเ่ ดินทางเขาออก

เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทนเฉพาะความคุมครองนี้มีดังนี้

ความรับผิดตอบุคคลภายนอก

คาใชจายในการสงผูเยาวกลับประเทศไทย

- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางพรอมรับรองสำเนาถูกตองของผูท ไ่ี ดรบั ความเสียหาย
และประจักษพยาน
- หนังสือยืนยันจากผูท ไ่ี ดรบั ความเสียหาย ระบุถงึ รายละเอียดการเกิดเหตุ รายการทรัพยสนิ ทีเ่ สียหาย
ซึง่ มีการรับรองโดยผูท ไ่ี ดรบั ความเสียหายและประจักษพยานในเหตุการณ
- สำเนาใบรับรองแพทยและใบเสร็จรับเงินตนฉบับ กรณีทำใหผอู น่ื ประสบอุบตั เิ หตุ
- กรณีทส่ี ามารถซอมแซมใหทรัพยสนิ กลับคืนสูส ภาพเดิม หรือจำเปนตองซือ้ ทรัพยสนิ นัน้ ๆ เนือ่ งจาก
ทำใหทรัพยสนิ นัน้ เสียหาย ตองมีใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และจดหมายยืนยันจากทางรานคา

- ใบเสร็จรับเงินตนฉบับสำหรับคาเดินทาง คาทีพ่ กั และคาอาหารทีเ่ กิดขึน้ จริงของสมาชิก ของ
ครอบครัวทีเ่ ดินทางไปรับผูเ ยาว
- รายงานแพทยผทู ำการรักษาของผูเ อาประกันภัย
- สำเนาหนังสือเดินทางของสมาชิกของครอบครัวทีร่ ะบุถงึ การเดินทางไปรับผูเ ยาว
- สำเนาบัตรโดยสารในการเดินทางของสมาชิกของครอบครัวทีเ่ ดินทางไปรับผูเ ยาว
- กำหนดการเดินทาง (Travel Itinerary) ของผูเ อาประกันภัยและผูเ ยาว

- ใบเสร็จรับเงินตนฉบับสำหรับการชำระคาความรับผิดสวนแรกใหกบั บริษทั รถเชา
- หนังสือสัญญาการเชารถ
- ตารางกรมธรรมประกันภัยรถยนตทเ่ี ชา และระบุคา ความรับผิดสวนแรก (Excess)

- ใบเสร็จรับเงินสำหรับคาใชจา ยในการจัดหาพนักงานทดแทนผูเ อาประกันภัยทีไ่ ดรบั การบาดเจ็บ
- หลักฐานทางการแพทย และ/หรือ หลักฐานอืน่ ๆ ทีแ่ สดงวาผูเ อาประกันภัยสูญเสียความ
สามารถในการปฏิบตั หิ นาทีใ่ นอาชีพทีม่ อี ยูใ นบทบาทปจจุบนั อยางถาวร
- สำเนาบัตรประชาชนของพนักงานผูบ าดเจ็บพรอมรับรองสำเนาถูกตอง

ความรับผิดสวนแรกสำหรับรถเชา
ชดเชยในการสูญเสียคาเลาเรียน

- ใบเสร็จรับเงินคาเลาเรียนทีผ่ เู อาประกันภัยไดจา ยแกสถาบันการศึกษาทีศ่ กึ ษาอยูใ นภาคเรียนนัน้ ๆ
- รายงานแพทยผทู ำการรักษา
- หลักฐานการหยุดพักการเรียนจากสถาบันการศึกษา
- สำเนาใบมรณบัตร และสำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ กรณีการเสียชีวติ ของสมาชิกของครอบครัว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของสมาชิกของครอบครัวทีเ่ สียชีวติ
- สำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจทองที่ ในกรณีเกิดจากอุบตั เิ หตุ

คาเดินทางเพื่อเยี่ยมผูปวยที่โรงพยาบาล

คาใชจายในการจัดหาพนักงาน

คาใชจายในการทำความสะอาดสถานประกอบกิจการอันเปนผลมาจาก
การแพรกระจายของโรคติดเชื้อที่ไดรับการคุมครอง

- ใบเสร็จรับเงินสำหรับคาใชจา ยในการทำความสะอาดสถานประกอบกิจการ
- ใบรายงานแพทยทร่ี ะบุอาการสำคัญ ผลการวินจิ ฉัย และการรักษา
- เอกสารหลักฐานทีไ่ ดรบั จากเทศบาลทองถิน่ หรือหนวยงานของรัฐเพือ่ ปดทำความสะอาด
และฆาเชือ้ สถานทีป่ ระกอบกิจการของผูถ อื กรมธรรมประกันภัย
- สำเนาบัตรประชาชนของพนักงานผูเ จ็บปวยพรอมรับรองสำเนาถูกตอง

- ใบเสร็จรับเงินตนฉบับสำหรับคาเดินทาง คาทีพ่ กั และคาอาหารทีเ่ กิดขึน้ จริงของสมาชิก ของ
ครอบครัวหรือเพือ่ นทีเ่ ดินทางไปเยีย่ มผูเ อาประกันภัย
- รายงานแพทยผทู ำการรักษาของผูเ อาประกันภัยทีร่ ะบุจำนวนวันทีเ่ ขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ฐานะผูป ว ยใน
- สำเนาหนังสือเดินทางของสมาชิกของครอบครัวหรือเพือ่ นทีร่ ะบุถงึ การเดินทางไปเยีย่ มผูเ อาประกันภัย
** สำหรับความคุมครองอื่นๆ สามารถดูเอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมเพิ่มเติมไดที่ www.aig.co.th **

ติดตอสอบถามผลการพิจารณาสินไหม
โทร. 0 2649 1999 กด 1 และ 2 (เวลาทำการ วันจันทร - วันศุกร เวลา 8.30 - 17.00 น.)
อีเมล: claimshareservices@aig.com

ทานสามารถอานนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลไดที่ www.aig.co.th/privacy-policy
© American International Group, Inc. All Rights Reserved.

ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ:
โทร. 0 2649 1999 โทรสาร 0 2649 1998
อีเมล: Thailand.cc@aig.com
แนะนำติชมการบริการ ติดตอเรื่องรองเรียน
โทร. 0 2649 1596 โทรสาร 0 2649 1998
อีเมล: complaint.th@aig.com
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แผนกสินไหมทดแทน
ชั้น 23 อาคารสยามพิวรรธนทาวเวอร เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

