
ชื่อผูแจงสินไหม  
Name of claimant

ชื่อผูเอาประกันภัย   
Insured Name 

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

ที่อยูของสถานที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม:
Insured Premises

ประเภทสต็อกสินคา / Nature of Stock :

วันที่เกิดเหตุ   เวลา
Date of Loss  Time
สถานที่เกิดเหตุ  
Location of Loss 

อธิบายเหตุการณโดยละเอียด
Detailed Description  

ตัวอาคาร ปที่สราง จำนวนชั้น
Building Date Constructed  No. of Storey

พื้นที่ กวาง เมตร ยาว เมตร
Area (sq.m) Wide  m.  Long m.

โครงสราง / Structure คอนกรีต / Concrete
 ไม / Wood 

สถานที่ใชเปน / Occupancy  อยูอาศัยอยางเดียว / Residence รานคาและอยูอาศัย / Shop & Residence 
  รานคาอยางเดียว / Shop สำนักงานและอยูอาศัย / Office & Residence
  สำนักงานอยางเดียว / Office โรงงานมีการผลิต / Factory
  โกดังเก็บสินคา / Warehouse อื่นๆ / Other (โปรดระบุ)  

ลักษณะภัยที่เกิด / Nature of Loss  อัคคีภัย / Fire โจรกรรมไมมีรองรอยงัดแงะ / Theft 
  ลมพายุ / Windstorm โจรกรรมงัดแงะ / Burglary
  เสียหายจากน้ำ / Water Damage  ภัยตอเครื่องไฟฟา / Electrical Injury 
  น้ำทวม / Flood อื่นๆ / Other (โปรดระบุ)  

Personal Property Claim Form
แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทรัพย์สินส่วนบุคคล

ผู้เอาประกันภัย / The Insured

บรรยายลักษณะของทรัพย์สิน / Description of Property

บรรยายลักษณะการเกิดเหตุและความเสียหาย / Loss Circumstances

เฟอรนิเจอรและเครื่องใชประจำบานหรือสำนักงาน / Furniture, Fixture, Fitting
สต็อกสินคา / Stock :

หลังคา / Roof กระเบื้อง / Tile
 อื่นๆ / Other (โปรดระบุ) 

ผนัง / Wall อิฐ / Brick
 ไม / Wood 

พื้น / Floor คอนกรีต / Concrete
 ไม / Wood 

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

คำแนะนำในการเรียกร้องค่าสินไหม

กรมธรรมเลขที่
Policy No.

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

ขอมูลสําคัญ จําเปนตองกรอกใหครบถวน

ความเกี่ยวของของผูแจงสินไหมกับสถานที่เอาประกันภัย
Relevance to the premises



มีบันทึกตำรวจหรือไม มี / สถานี    ไมมี
Police Report?  Yes / Police Station   No

สรุปผลของตำรวจ   
Police Findings on Cause 

ความเสียหายที่พบ   
List of Loss/Damage 

ลายมือชื่อผููเอาประกันภัย / Insured Signature  วันที่ / Date

ซากทรัพย มี / โปรดลงรายละเอียด
Salvage Yes / Please give details 

 ไมมี
 No

 อยูในระหวางตรวจสอบ 
 Under Investigation

 ไมมี
 No

 อยูในระหวางตรวจสอบ 
 Under Investigation

รายการทรัพยสินที่เสียหาย
List of Damaged Property

ปริมาณ
ความเสียหาย
Quantity

มูลคาความเสียหาย
Claim Amount

ลักษณะของความเสียหาย
เชน ไฟไหม, เปยกน้ำ 
Nature of Damage 

such as Burnt, Wet, Dent

รายละเอียดความเสียหาย / Detail of Loss

มีประกันภัยฉบับอื่นหรือไม มี / โปรดระบุชื่อบริษัทและหมายเลขกรมธรรม
Other Insurance  Yes / Please give details 

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

ขาพเจา/เรา ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตน ถูกตองเปนจริงตามที่ขาพเจา/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
- ใบเสนอราคาคาซอม, ใบเสร็จคาสินคา / Reparation Quotation
- สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนการคา / Copy of ID Card, Copy of Business Registration
- รูปภาพความเสียหาย / Photo of Damage
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© American International Group, Inc. All Rights Reserved.

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


