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แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ประกันภยัทรัพย์สินและเอสเอม็อี 

PROPERTY / ENERGY / SME CLAIM FORM 
 

กรุณากรอกแบบฟอร์มเรียกร้องนีโ้ดยละเอียดและครบถ้วนท่ีสดุ และสง่คืนบริษัทฯ โดยเร็วหลงัจากทา่นทราบอบุตัเิหตุ 
This form should be completed as fully and accurately as possible and return to the Company immediately after accident 

ผู้เอาประกันภยั/ The Insured 
ชื่อผู้ เอาประกนัภยั/ 
Name Insured   

ความสมัพนัธ์กบัผู้ เอาประกนัภยั/ 

Relationship with insured   

เลขท่ีกรมธรรม์/ 

Policy No.   
ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได้/ 

Address   

โทรศพัท์/ 

Phone No.   

 

ลักษณะการเกดิเหตุและความเสียหาย /  Circumstances of Loss 

วนัท่ีเกิดเหต ุ/ 

Date of loss   

เวลา/ 

Time   
สถานท่ีเกิดเหต/ุ 

Loss location   
อธิบายสาเหตแุละเหตกุารณ์ / 

Detailed of loss   
 

กรณีโจรกรรม มีร่องรอยงดัแงะหรือไม่ /  มี/Yes   ถ้ามีโปรดระบตุ าแหน่ง /  
In case burglary, any forcible entry? ไม่มี/No   If yes, please identify 

บนัทกึประจ าวนัต ารวจ /           มี/Yes       ช่ือสถานีต ารวจ /    

Police Report           ไม่มี/No        Police Station           
 

รายละเอียดคู่กรณี (ถ้ามี)  / Detail of Third Party (if any) 
ช่ือคู่กรณี / 

Third Party Name   

โทรศพัท์/ 

Phone No.   

ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได้ Address 

   
โปรดระบลุกัษณะการ บาดเจ็บ และ / หรือ
ทรัพย์สินเสียหาย 

  

Describe nature of Bodily Injury 
and / or Property Damage 

รถยนต์คูก่รณี/ 

Third party vehicle   

ย่ีห้อ / รุ่น 

Brand / Type   

คูก่รณีมีประกนัภยัไว้กบับริษัทประกนัภยั
อ่ืนหรือไม่/ Third party has insurance? 

มี/Yes                ช่ือบริษัทประกนั/  
ไม่มี/No                Insurer name  
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รายการทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย  /  List of damage properties 

รายการ 

Item 

ทรัพย์สนิท่ีได้รับความเสียหาย 

Property Damage 

ปริมาณความเสียหาย 

Quantity 

มลูคา่ความเสียหาย 

Claim Amount 

1       

2       

3       

4       

5       
 

ซากทรัพย์สนิ และประกันภยัอื่น / Salvage and Other Insurance 

ซากทรัพย์   มี ไม่มี     

Salvage   Yes No     

ประกนัภยัฉบบัอ่ืน  ไมมี่ / No มี / Yes โปรดระบช่ืุอและหมายเลขกรมธรรม์และบริษัทท่ีรับประกนั 
 

  

Other Insurance   
 

/Please provide insurer name  
  

  

    

 
          

 

ข้าพเจ้า/เราขอรับรองวา่ข้อความดงักลา่วข้างต้น ถกูต้องเป็นจริงตามที่ข้าพเจ้า/เราได้ทราบมาและเช่ือเป็นดงันัน้ทกุประการ 

I/We hereby declare that to the best of my/our knowledge and belief, the above statement are fully and truly made 
 
 
              

 รายมือช่ือผู้ เอาประกนัภยั/ Insured Signature                   วนัท่ี/Date 
 
เอกสารเบือ้งต้นส าหรับการเรียกร้องค่าสนิไหม/ Supporting Claim Documents 

- แบบฟอร์มเรียกร้องคา่สนิไหมประกนัภยัทรัพย์สนิและเอสเอ็มอ ี/ PROPERTY / ENERGY / SME CLAIM FORM Claim Form 
- ใบเสนอราคาคา่ซอ่ม / เปลีย่นทรัพย์สนิท่ีเสยีหาย / Repair / Replace Quotation 
- ส าเนาบตัรประชาชน,  ส าเนาทะเบียนการค้า / Copy of ID Card, Copy of Company Affidavit 
- รูปถ่ายความเสยีหาย / Photo of Damage 
- บนัทกึประจ าวนัต ารวจ (กรณีคดอีาญา) / Police Report (If it is criminal case) 
- และเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ อาจร้องขอในภายหลงั / And other documents as required by us later. 

หมายเหต:ุ เอกสารประกอบการพิจารณาคา่สินไหมทดแทนตามที่ระบขุ้างต้น เป็นรายการเอกสารเบือ้งต้นที่จ าเป็นตอ่การพิจารณาคา่สนิไหมของท่าน บางกรณีอาจขอ
เอกสารเพ่ิมเติมจากที่ระบไุว้ 

ติดตอ่สอบถาม โทร. +66 2 649 1999 / Please Contact + 66 2 649 1999 email: thclclaims@aig.com 

mailto:thclclaims@aig.com

