ขั้นตอนการแจ้ งการเกิดอุบัติเหตุและการเรี ยกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
การประกันภัยอุบัติเหตุ
ขั้นตอนการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
1. กรณี ผเู ้ อาประกันภัยได้รับอุบตั ิเหตุ และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เป็ นคู่สัญญากับบริ ษทั ฯ
1.1 ผูเ้ อาประกันภัยต้องแสดงบัตรประจาตัวผูเ้ อาประกันภัยที่บริ ษทั ฯ ออกให้ พร้อมกับบัตรประจาตัว
ประชาชน ต่อโรงพยาบาลที่เป็ นคู่สัญญา (โดยไม่ตอ้ งสารองค่าใช้จ่าย)
1.2 กรณี ผเู ้ อาประกันภัยไม่มีบตั รประจาตัวผูเ้ อาประกันภัยที่บริ ษทั ฯ ออกให้ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้อง
สารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน และนาเอกสารหลักฐานการรักษาพยาบาลมาเรี ยกร้องกับบริ ษทั ฯ
2. กรณี ผเู้ อาประกันภัยได้รับอุบตั ิเหตุ และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่คู่สัญญากับบริ ษทั ฯ
2.1 ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน และนาเอกสารหลักฐานการรักษาพยาบาล
มาเรี ยกร้องกับบริ ษทั ฯ
เอกสารประกอบการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
กรณี เบิกค่ ารั กษาพยาบาล
1. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บที่ชดั เจน
2. ใบเสร็ จรับเงินแสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ (ต้นฉบับ)
3. ฟิ ล์มเอ็กซเรย์ หรื อผลการอ่านฟิ ล์ม ในกรณี ที่มีกระดูกหักหรื อร้าว
4. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (Book Bank) ของผูเ้ อาประกันภัย
5. บัตรประจาตัวผูเ้ อาประกันภัย
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
7. สาเนาประวัติการรักษาพยาบาล (กรณี ขอเอกสารเพิม่ เติม)
หมายเหตุ : เอกสารตามข้อ 4-6 ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องด้วยลายมือของผูเ้ อาประกันภัยเอง
กรณี เบิกค่ าชดเชย
1. ใบรับรองแพทย์(ฉบับจริ งหรื อสาเนา) ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บที่ชดั เจน
2. ใบเสร็ จรับเงิน (ฉบับจริ งหรื อสาเนาหรื อใบสรุ ปค่ารักษาพยาบาลแสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ)
3. ฟิ ล์มเอ็กซเรย์ หรื อผลการอ่านฟิ ล์ม ในกรณี ที่มีกระดูกหักหรื อร้าว
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4. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (Book Bank) ของผูเ้ อาประกันภัย
5. บัตรประจาตัวผูเ้ อาประกันภัย
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
7. สาเนาประวัติการรักษาพยาบาล (กรณี ขอเอกสารเพิ่มเติม)
หมายเหตุ : เอกสารตามข้อ 4-6 ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องด้วยลายมือของผูเ้ อาประกันภัยเอง
กรณี สูญเสี ยอวัยวะหรื อทุพพลภาพถาวร
1. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บและอวัยวะที่สูญเสี ยโดยชัดเจน
2. ฟิ ล์มเอ็กซเรย์ หรื อผลการอ่านฟิ ล์ม (ถ้ามี)
3. รู ปถ่ายเต็มตัว และอวัยวะที่สูญเสี ยของผูเ้ อาประกันภัย
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. บัตรประจาตัวผูเ้ อาประกันภัย สาเนาประวัติการรักษาพยาบาล
กรณี เสี ยชี วิต
1. สาเนาใบมรณะบัตร รับรองสาเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้
2. สาเนาใบชันสู ตรพลิกศพ รับรองสาเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้
3. สาเนาใบรับรองการตาย (หนังสื อรับรองการตาย) รับรองสาเนาถูกต้อง
4. สาเนาบันทึกการแจ้งความของพนักงานสอบสวน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
5. สาเนาบัตรประชาชนผูเ้ สี ยชีวติ และผูร้ ับผลประโยชน์ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
6. สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ สี ยชีวติ และผูร้ ับผลประโยชน์ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
7. สาเนาประวัติการรักษาพยาบาล (กรณี ขอเอกสารเพิ่มเติม)
เอกสารผู้รับประโยชน์
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
2. สาเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
3. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี มีการจดทะเบียนสมรส)
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กรณี เป็ นนิติบุคคล
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการหรื อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การผูม้ ีอานาจกระทาการแทน (รับรอง
สาเนาถูกต้อง)
2. สาเนาทะเบียนบ้านของผูม้ ีอานาจ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
3. สาเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั (รับรองสาเนาถูกต้อง)
หมายเหตุ : บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเอกสารเพิ่มเติม นอกจากที่ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
ช่ องทางการรับค่ าสิ นไหมทดแทน
1. สั่งจ่ายเช็ค มารับด้วยตนเอง
2. สั่งจ่ายเช็ค ส่ งทางไปรษณี ย ์
3. โอนเข้าบัญชีธนาคาร ของผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับผลประโยชน์ ตามที่ระบุไว้
การแจ้ งผลการพิจารณาการชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทน
กรณี บริ ษทั ฯ ปฏิ เสธการชดใช้เงิน หรื อค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยหรื อไม่สามารถตกลง
กาหนดจานวนเงิน หรื อค่าสิ นไหมทดแทนได้ บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผเู ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อผูม้ ี
สิ ทธิ

เรี ยกร้ องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี รับทราบเป็ นหนังสื อ โดยระบุขอ้ เท็จจริ งและ

เหตุผลของการ

ปฏิเสธ พร้ อมข้อกฎหมายหรื อเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัยหรื อชี้ แจงเหตุที่ไม่อาจ

ชดใช้ค่าสิ นไหม ทดแทนตามจานวนที่เรี ยกร้อง
ระยะเวลาการจ่ ายค่ าสิ นไหมทดแทน
บริ ษทั ฯ จะทาจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยกร้อง
ค่าสิ นไหมทดแทน จากผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับปรโยชน์ หรื อผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องตามสัญญาประกันภัย ครบถ้วน
หรื อตามเวลาที่ตกลงกัน
สถานทีแ่ ละช่ องทางการติดต่ อหน่ วยงานสิ นไหมทัว่ ไป
บริ ษทั ไทยไพบูลย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวติ ชั้น 15 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทร. 02-246-9635 – 54 ต่อ 4100 - 4104
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