เอกสารประกอบการเรียกร้ องสิทธิกรณีทุพพลภาพสิน้ เชิงถาวร
กรมธรรม์ เลขที่..................................................นามผู้เอาประกันภัย...................................................................................
กรณีทุพพลภาพสิน้ เชิงถาวร เอกสารที่ต้องใช้
ใบเรี ยกร้ องเงินค่าทดแทน กรณีทพุ พลภาพสิ ้นเชิงถาวร
ใบประเมินความทุพพลภาพ (MEDICAL EVALUATION REPORT)
สาเนาประวัติการรักษา ตังแต่
้ ครัง้ แรกจนถึงปั จจุบนั
สาเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย ทีร่ ับรองโดยผู้เอาประกันภัย
กรมธรรม์ หรื อ ใบรับรองการเอาประกันภัยต้ นฉบับ
ภาพถ่ายเต็มตัวปั จจุบนั ของผู้เอาประกันภัย
หนังสือยินยอมให้ เปิ ดเผยประวัติการรักษา ทีล่ งนามโดยผู้เอาประกันภัย
(กรณี ที่ผ้ ู เอาประกัน ภั ย ไม่ ส ามารถลงนามได้ ขอให้ บิด า/มารดา/คู่ส มรสที่ จ ดทะเบี ย นถูก ต้ อ งตามกฎหมาย/บุต รโดยสายโลหิ ต ของ
ผู้เอาประกันภัย ที่อายุ 20 ปี บริ บรู ณ์ขึน้ ไปลงนามแทน พร้ อมแนบสาเนาบัต รประชาชน สาเนาทะเบียนบ้ า น และสาเนาทะเบียนสมรสของ
ผู้ลงนามทีร่ ับรองสาเนาถูกต้ อง)
สาเนาหน้ าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้เอาประกันภัย (กรณีเรี ยกร้ องกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน เท่านัน)
้
หากเป็ นธนาคารต่างประเทศกรุณาระบุชื่อธนาคาร สาขา ทีอ่ ยู่ และรหัสธนาคาร (Swift code)
อืน่ ๆ..............................................................................

เอกสารเพิ่มเติมกรณีทุพพลภาพ จากอุ บตั ิเหตุ
สาเนาบันทึกประจาวันของเจ้ าหน้ าทีต่ ารวจ ทีร่ ับรองโดยเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูออกเอกสาร
รายงานการตรวจแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด หรื อสารเสพติด (ถ้ ามี) ทีร่ ับรองโดยเจ้ าหน้ าที่ผ้ อู อกเอกสาร

เพื่อให้ การดาเนินการเรียกร้ องสินไหมรวดเร็ว กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบตามแบบฟอร์ ม นาส่ งเอกสารที่ต้องใช้ ตามรายการข้ างต้ น และลงลายมือชื่อให้ ครบถ้ วน
วิธีการส่ งเอกสารเรียกร้ องสินไหม
 ยื่นผ่ านเคาน์ เตอร์ บริการ ณ สานักงานใหญ่ ชัน้ 24 หรือสาขาของบริษัทฯ ทุกสาขา
 ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง
บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) แผนกสินไหมทดแทน
เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร ชัน้ 20 – 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 ผ่ านตัวแทนผู้ให้ บริการ
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่ อศูนย์ บริการลูกค้ าโทร 1621 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 19.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 – 16.00 น. (ยกเว้ นวันหยุดราชการ และ
วันหยุดประจาปี )

ลงนาม........................................................................ผู้สง่ เอกสาร วันที.่ ..........................................

(

)
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ใบเรี ยกร้ องเงินค่ าทดแทนกรณีทุพพลภาพสิน้ เชิงถาวร
1. เลขที่กรมธรรม์ ................................. ชื่อผู้เอาประกันภัย / ผู้ชาระเบี ้ยประกันภัย ..........................................................................................................
เพศ  ชาย  หญิง เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน / ข้ าราชการ ..........................................................................................................
2. ที่อยูป่ ั จจุบนั ...................................................................................................................................หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ .................................
3. วันเริ่ มต้ นทุพพลภาพ คือ .................................................. จากสาเหตุ ........................................................................................................................
4. ลักษณะอาการในปั จจุบนั ของท่าน  นอนอยูบ่ นเตียงเท่านัน้  อยูภ่ ายในบริ เวณบ้ านเท่านัน้  ทากิจวัตรประจาวัน / ทางานได้ ตามปกติ
อธิบายลักษณะกิจวัตรประจาวัน หรื อกิจกรรมอื่น ๆ ทีท่านมีสว่ นร่วม ............................................................................................................................
5. ท่านไปพบแพทย์บอ่ ยเพียงใด ......................... ครัง้ สุดท้ ายที่ไปพบแพทย์คือ ...............................................................................................................
ชื่อ และที่อยูข่ องแพทย์ที่ท่านไปตรวจรักษา คือ ...........................................................................................................................................................
6. ลักษณะอาการของท่านเมื่อเทียบกับ 1 ปี ที่ผา่ นมา
 อาการดีขึ ้น  อาการดีขึ ้นเล็กน้ อย
 อาการคงเดิม
 อาการแย่ลง
 อาการแย่ลงกว่าเดิมมาก
7. ขณะนี ้ท่านประกอบอาชีพหรื อไม่
 ไม่ – ระบุวนั ที่ท่านทางานวันสุดท้ าย ........................................................................................................................................................
 ใช่ – กรุณาอธิบายลักษณะงานที่ทาโดยละเอียด .......................................................................................................................................
ถ้ าไม่ได้ ประกอบอาชีพ กรุณาระบุสาเหตุและอธิบายรายละเอียดที่ท่านไม่สามารถทางานได้ .........................................................................................
8. โปรดให้ ข้อมูลอื่น ๆ ที่ทา่ นคิดว่าจะช่วยให้ การเรี ยกร้ องของท่านดาเนินการได้ เร็วขึ ้น .........................................................................................................
คายินยอมและข้ อตกลงของผู้เอาประกันภัย /ผู้ชาระเบีย้ ประกันภัย
 ข้ าพเจ้ าขอให้ คารับรองว่าข้ อความที่กล่าวข้ างต้ นเป็ นความจริงทุกประการ และไม่มีสาระสาคัญอื่นใดที่ข้าพเจ้ าละเว้ น มิได้ เปิ ดเผยให้ บริษัทฯ ทราบ
 ข้ าพเจ้ าตกลงยิ นยอม ให้ แ พทย์ หรื อบริ ษัทประกันภัย อื่น หรื อโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาล ทุก แห่งที่มีป ระวัติก ารรัก ษาพยาบาล หรื อข้ อมูลสุข ภาพ และข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้เอาประกันภัย สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่บริษัทฯ หรือผู้แทนของบริษัทฯ เพื่อการพิจารณาจ่ายเงินตามกรมธรรม์ ฯได้ นอกจากนี ้ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมให้ บริษัทฯ สามารถจัดเก็บ ใช้
และเปิ ดเผยข้ อมูลสุขภาพและข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัยต่อบริษัทประกันภัย หรือบริษัท ฯ ประกันภัยต่อ หรือผู้แทนของบริษัทฯ หรือหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายหรื อบุคลากร
ทางการแพทย์ เพื่อการพิจารณาจ่ายเงินตามกรมธรรม์ฯ หรือประโยชน์ทางการแพทย์ได้ โดยการนี ้ข้ าพเจ้ าตกลงที่จะไม่ใช้ สิทธิเรียกร้ อง ฟ้ องร้ อง คัดค้ าน ยกขึ ้นเป็ นข้ อต่อสู้ หรือดาเนินการ
ทางกฎหมายใดๆ เพื่อเรียกค่าเสียหายกับบริษัทฯ ผู้เปิ ดเผยข้ อมูลของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ องตามข้ างต้ นแต่อย่างใด
 ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมและรับทราบการเรียกร้ องเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ รับเอกสารการเรียกร้ องทุพพลภาพสิ ้นเชิงถาวรครบถ้ วนก่อนเวลา 16.00 น. บริษัทฯ จะดาเนินการขายคืนหน่วยลงทุน ในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทฯ อนุมตั ิเรียบร้ อย
แล้ ว ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ รับเอกสารการเรียกร้ องทุพพลภาพสิ ้นเชิงถาวรครบถ้ วนภายหลังเวลา 16.00 น. ให้ ถือว่าบริษัทฯ ได้ รับในวันทาการถัดจากวันที่ได้ รับเอกสารการเรียกร้ อง และ
ในกรณีที่วนั ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทฯ จะทาการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนั ้นในวันทาการถัดไปที่สามารถทารายการได้
2. สาหรับกรมธรรม์ที่มีการลงทุนทั ้งกองทุนรวมในประเทศ และกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทฯ จะดาเนินการจ่ายค่าสิน ไหมทดแทน และ เงินผลประโยชน์ที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมในประเทศให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัย /ผู้ชาระเบี ้ยประกันภัยก่อน และบริษัทฯ จะจ่ายเงินผลประโยชน์ที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศในภายหลัง ทั ้งนี ้
ระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน และเงินผลประโยชน์ที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นไปตามประกาศ กลต. กาหนด
3. ผู้เอาประกันภัย/ผู้ชาระเบี ้ยประกันภัย จะได้ รับเงินค่าสินไหมทดแทนและเงินผลประโยชน์จากการขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่บ ริ ษัทฯ ดาเนิ นการขายคืนหน่ วย
ลงทุน เว้ นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ รับการผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย หน่ วยลงทุน และราคารับืื ้อคืนหน่วยลงทุนจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ลงชื่อ .................................................................. ผู้เอาประกันภัย
วันที่.................................................................................
(
)
ลงชื่อ .................................................................. พยาน/ผู้ให้ ความยินยอมในฐานะเป็ นผู้พิทกั ษ์ ลงชื่อ.......................................................................พยาน
(
)
(
)
หมายเหตุ ณ ขณะที่ผ้ เู อาประกันภัยลงลายมือชื่อในใบเรี ยกร้ องฉบับนี ้ ผู้เอาประกันภัยจะต้ องมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ หากในกรณีที่ผ้ เู อาประกันภัยมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์
แต่ไม่สามารถลงลายมือชื่อในใบเรี ยกร้ องฉบับนี ้ได้ ให้ สามารถใช้ ลายนิ ้วมือของผู้เอาประกันภัยแทนการลงลายมือชื่อได้ พร้ อมกับพยานลงนามจานวน 2 ท่าน และ
ในกรณีที่ผ้ เู อาประกันภัยมีผ้ พู ิพกั ษ์ ตามคาสั่งศาลแล้ ว ผู้พิทักษ์ จะต้ องลงลายมือชื่อให้ ความยินยอมในใบเรี ยกร้ องฉบับนี ้ รวมถึงต้ องแนบคาสั่งศาลดังกล่าว และ
สาเนาบัตรประชาชนของผู้พิทักษ์ มาพร้ อมกับใบเรี ยกร้ องฉบับนี ด้ ้ วย
2/4

MEDICAL EVALUATION REPORT
1. Claimant’s name ………………………………………………………………………… HN. ………………………………..
Height ……………………… cms Weight ……………………….. kgs
2. Has he/she been totally disabled and continuously prevented from performing any work or engaging in any occupation
or profession of wages, compensation or profit?
………...……………………………………………………………………………………………………………………………....
3. If so, on what date such disability begin? ……………………………………………………… (d / m / y),
Is he/she still so disabled? ……………………………………………………………………………..
4. Please do the “Neurological examination” and “Motor power” and report below, which will enable the company to determine
the merits of this claim.
Date of investigation
(Present)
= ……………………………..
(DD / MM / YY)

Investigation / Test
Rt. Upper extremity
Lt. Upper extremity

Results
Motor power =
Motor power =

Rt. Lower extremity
Lt. Lower extremity

Motor power =
Motor power =

5. Does his/her disability render him/her totally disabled or partially disabled?
.........................................................................................................................................................................................................
6. Is patient now able to perform any work pertaining?  Own occupation.
 Any occupation.
7. If he is not continuously totally disabled, how much longer approximately will such total disability continue?
……………………………………………………………..…. Prognosis ……………..………………………………………..…………..
Our Principal Medical officer would be most grateful if you would send us copies of any specialist or hospital report/s
together with any test/s, readings/s or similar evidence to support the validity of the patient’s claim.

Hospital Name : …………………………………………………
Province : ………………………………………………………..
Tel No. : ………………………………………………………….
License No. : …………………………………………………….

Signature : ………………………………………………………………
(
)
Attending physician Diploma …………………………………………
Date…………………………………….…………………………………

Hospital Stamp
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หนังสือยินยอมให้ เปิ ดเผยประวัติการรักษาพยาบาล
วันที่........เดือน........................พ.ศ.................

ข้ าพเจ้ า (นาย,นาง,นางสาว)........................................................................................ (“ผู้เอาประกันภัย”)
อายุ...............ปี ืึ่งเป็ นผู้เอาประกันภัยของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ตกลงยิ น ยอมให้ แพทย์ ห รื อ บริ ษั ท ประกั น ภัย อื่ น หรื อ โรงพยาบาล หรื อ สถานพยาบาล ทุก แห่ ง ที่ มี ป ระวัติ
การรักษาพยาบาล หรื อข้ อมูลสุขภาพและข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัย สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่
บริษัทฯ หรือผู้แทน ของบริษัทฯ เพื่อการพิจารณาจ่ายเงินตามกรมธรรม์ฯ ได้ นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมให้
บริษัทฯ สามารถจัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผย ข้ อมูลสุขภาพและข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัยต่อบริ ษัทประกันภัย
หรือบริษัทประกันภัยต่อ หรื อผู้แทนของบริ ษัทฯ หรื อหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายหรื อบุคลากรทางการแพทย์
เพื่อการพิจารณาจ่ายเงิน ตามกรมธรรม์ฯ หรือประโยชน์ทางการแพทย์ได้ โดยการนี ้ ข้ าพเจ้ าตกลงที่จะไม่ใช้ สิทธิ
เรี ย กร้ อง ฟ้องร้ อง คัดค้ าน ยกขึ ้นเป็ นข้ อต่อสู้ หรื อดาเนินการทางกฎหมายใดๆ เพื่ อเรี ยกค่าเสีย หายกับ บริ ษัท ฯ
ผู้เปิ ดเผยข้ อมูลของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ องตามข้ างต้ นแต่อย่างใด
(ลงชื่อ)........................................................ผู้เอาประกันภัย (ผู้ให้ ความยินยอม)
(........................................................)
(ลงชื่อ)........................................................พยาน
(........................................................)
(ลงชื่อ).........................................................พยาน
(........................................................)
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