
เรียกรองคาสินไหมทดแทน 
1. ใหผูเอาประกันภัยแจงบริษัทใหทราบทันทีที่ศูนยรับเรื่องดวนทางการ
แพทย (Emergency Call Center) เจาหนาท่ีบริษัทจะติดตอผูเอาประกันภัย
และโรงพยาบาลทันที เพ่ือดำเนินการชวยเหลือและดำเนินการรักษา

2. ใหเอาประกันภัยจัดหาเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาสินไหมสงบริษัทดังน้ี

     รายงานแพทยผูทำการรักษา
     ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลตนฉบับหรือสำเนาใบเสร็จรับเงินคา
     รักษาพยาบาลท่ีมีตราประทับรับรองจากผูรับประกันภัยอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง
     กับผลประโยชนความคุมครอง
     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูเอาประกันภัย
     สำเนาหนังสือเดินทางของผูเอาประกันภัย

3. กรอกรายละเอียดในหนังสือเรียกรองคารักษาพยาบาลเนื่องจากการ
บาดเจ็บหรือเจ็บปวย

1. ใหผู เอาประกันภัยแจงบริษัทใหทราบทันทีที่ศูนยรับเรื ่องดวน
ทางการแพทย (Emergency Call Center) หรือแจงเจาหนาที่บริษัท
ที่ผูดูแลผูเอาประกันภัยอยู

2. ในกรณีท่ีบุคคลผูเอาประกันภัยบาดเจ็บหรือเจ็บปวยในถ่ินทุรกันดาร 
ผูเอาประกันภัยสามารถติดตอแพทยทองถ่ินเพ่ือรับการรักษาพยาบาล
เบื้องตน (First Aid) โดยบริษัทรับมอบอำนาจจะเปนผูพิจารณาวิธี
ในการเคลื่อนยายและประสานงานกับแพทยทองถิ่นถึงการรักษา
พยาบาลตอไป ในกรณีนี้ผูเอาประกันภัยขอรายงานแพทยผูทำการ
รักษาพยาบาลเบื้องตนและในเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลตนฉบับ 
นอกเหนือจากนั้นทางบริษัทจะเปนผูประสานงานตอไป

1. ใหผูรับผลประโยชนหรือผูเก่ียวของแจงบริษัทใหทราบทันทีท่ีศูนยรับเร่ือง
ดวนทางการแพทย (Emergency Call Center) หรือแจงเจาหนาที่บริษัท
ที่ผูดูแลผูเอาประกันภัยอยู

2. ใหผูรับประโยชนหรือผูเก่ียวของปฏิบัติและเตรียมเอกสารดังกรณีประสบ
อุบัติเหตุเสียชีวิตเพื่อประกอบการพิจารณาสินไหมสงบริษัทภายใน 30 วัน
นับตั้งแตวันเสียชีวิต

กรณีผูเอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวย 
(Medical Expenses)

กรณีผูเอาประกันภัยตองเคล่ือนยายเพ่ือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 
(Evacuation)

กรณีผูเอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต (Personal Accident)

เม่ือมีเหตุการณท่ีอาจเปนเหตุในการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ผูเอาประกันภัย

ควรปฏิบัติดังตอไปนี้

1. ไมกระทำการใดๆ อันอาจเปนเหตุใหเกิดคาใชจายที่เพิ่มขึ้นโดยไมจำเปน

2. แจงบริษัทใหทราบถึงความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยไมชักชา

3. ไมตกลง ปฏิเสธ หรือ เจรจาเกี่ยวกับการเรียกรองคาสินไหมทดแทนโดย

ไมไดรับอนุญาตจากบริษัท

4. อนุญาตใหบริษัทดำเนินการตามสมควรในการสืบสวนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น

และกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการชำระหนี้ มอบขอมูลอันอาจเปน

ประโยชนตอความมุงหมายขางตนดวยความซ่ือสัตย จัดหาเอกสารและเอกสาร

เพ่ิมเติมอ่ืนๆ ท่ีบริษัทรองขออันเปนประโยชนในการลดภาระหนาท่ีของแพทย

และเพื่อประกอบการพิจารณาสินไหม

1. ใหผูรับประโยชนหรือผูเก่ียวของแจงบริษัทใหทราบทันที ท่ีศูนยรับเร่ืองดวน

ทางการแพทย (Emergency Call Center) รักษาศพใหคงสภาพเดิม จัดให

มีการชันสูตรศพตามกฎหมาย ชะลอการเผาหรือฝงไวจนกวาเจาหนาท่ีบริษัท

ไปตรวจสอบ

2. ใหผูรับผลประโยชนหรือญาติจัดหาเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาสินไหม

ดังนี้ สงบริษัทภายใน 30 วันนับแตวันที่เสียชีวิต

     สำเนาใบมรณบัตรของผูเอาประกันภัย

     สำเนาทะเบียนบานของผูเอาประกันภัย

     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูเอาประกันภัยและผูรับผลประโยชน

     สำเนาหนังสือเดินทางของผูเอาประกันภัย

     สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพจากเจาพนักงานตำรวจ

     รายงานแพทยผูทำการรักษา (หากเสียชีวิตระหวางการรักษา)

3. กรอกรายละเอียดในหนังสือเรียกรองคาสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ

โดยผูรับผลประโยชนลงลายมือชื่อ

1

กรณีตองเคล่ือนยายฉุกเฉิน/จัดการศพในตางประเทศ 
(Repatriation)



   เอกสารรับรองที่เหมาะสม เชน บันทึกประจำวันของตำรวจ กรณีที่ผู
   เอาประกันภัยตองเดินทางกลับเน่ืองจากทรัพยสินผูเอาประกันภัยสูญเสีย
   หรือเสียหาย

2. กรอกรายละเอียดในหนังสือเรียกรองคาสินไหมทดแทนเน่ืองจากการยกเลิก
การเดินทางหรือ ลดการเดินทาง

กรมธรรมน้ีไมสามารถขยายระยะเวลาความคุมครองไดหากผูเอาประกันภัย
ไดเดินทางออกจากประเทศไทยไปแลวเวนแตจะตองอยูตอกรณีมีความจำเปน
ทางการแพทย ดังน้ันผูเอาประกันภัยควรวางแผนการเดินทางลวงหนา และแจง
บริษัทใหพอดีกับชวงระยะเวลาการเดินทาง หากผูเอาประกันภัยมีความตองการ
อยูในตางประเทศตอเกินกวาระยะเวลาเอาประกันภัยที่ระบุในกรมธรรม 
หลังจากเดินทางออกจากประเทศไทยแลว แนะนำใหซ้ือประกันภัยเพ่ือคุมครอง
ตอเน่ืองเพ่ิมเติมในประเทศน้ันๆ สำหรับความคุมครองของบริษัท จะส้ินสุดตาม
ระยะเวลาเอาประกันภัยหรือเมื่อผูเอาประกันภัยเดินทางกลับประเทศไทย
แลวแตวาขอใดจะถึงกอน

1. ใหผูเอาประกันภัยแจงเร่ืองการสูญหายหรือเสียหายตอโรงแรมหรือบริษัท
ผูขนสงทันทีหรือภายใน 7 วันหลังจากไดรับสัมภาระ

     หนังสือยืนยันการสูญหายหรือเสียหายจากฝายบริหารของโรงแรมหรือ
     บริษัทขนสงน้ัน
     เอกสารรับรองที่เหมาะสม เชน ใบบันทึกประจำวันของตำรวจประจำ
     ทองถ่ินท่ีเกิดเหตุ

2. ใหผูเอาประกันภัยแจงเร่ืองการสูญหายหรือเสียหายตอสถานีตำรวจท่ีอยู
ใกลท่ีสุด ทันทีในกรณีท่ีสัมภาระท่ีนำมาดวยสูญหายอันเน่ืองมาจากอาชญากรรม
ท่ีกระทำโดยบุคคลภายนอก

     เอกสารรับรองที่เหมาะสม เชน ใบบันทึกประจำวันของตำรวจประจำ
     ทองถ่ินท่ีเกิดเหตุ

3. กรอกรายละเอียดในหนังสือเรียกรองคาสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัย
สัมภาระ

กรณีสัมภาระในการเดินทางของผูเอาประกันภัยเกิดสูญหายหรือ
เสียหาย (Baggage Loss/Damage)

กรณีผูเอาประกันภัยตองเดินทางกลับประเทศไทยกอนกำหนด 
(TripCurtailment)

กรณีผูเอาประกันภัยตองอยูตางประเทศตอเกินกวาระยะเวลา
เอาประกันภัย Extended Stay)

     

1. ใหผูเอาประกันภัยแจงยกเลิกการเดินทางทันทีกับบริษัททองเที่ยว หรือ 
ตัวแทนบริการ การเดินทาง และ/หรือสายการบิน และ/หรือ โรงแรม/ที่พัก

2. ใหผูเอาประกันภัยจัดหาเอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมสงบริษัทดังน้ี

     หนังสือยืนยันจองการเดินทางและท่ีพัก และหนังสือยืนยันการยกเลิกการ
     เดินทางจากบริษัทองเท่ียวหรือสายการบินพรอมใบเสร็จตนฉบับระบุจำนวน
     เงินท่ีเก็บและคืนผูเอาประกันภัย
     ใบรับรองแพทยของผูเอาประกันภัยหรือผูถือความเส่ียง ในกรณีผูเอาประกันภัย
     ตองยกเลิกการเดินทางเน่ืองจากการบาดเจ็บอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยกระทันหัน
     ของผูเอาประกันภัยหรือผูถือความเส่ียง
     สำเนาใบมรณบัตรของผูเอาประกันภัยหรือผู ถือความเสี ่ยง ในกรณี
    ผู เอาประกันภัยตองยกเลิกการเดินทางเนื ่องจากการเสียชีวิตของ
     ผูเอาประกันภัยหรือผูถือความเสี่ยง
     เอกสารการรับรองที่เหมาะสม เชน บันทึกประจำวันของตำรวจ กรณีที่
     ผูเอาประกันภัยตองยกเลิกการเดินทางเน่ืองจากทรัพยสินผูเอาประกันภัย
     สูญเสียหรือเสียหาย
     เอกสารแจงการเลิกจางจากนายจางกรณีผูเอาประกันภัยตองยกเลิกการ
     เดินทางเนื่องจากผูเอาประกันภัยถูกเลิกจางงาน
     หนังสือคัดช่ือออกจากบัญชีผูวางงานของศูนยจัดหางานและสัญญาจางงาน
     จากผูวาจางใหมกรณีผูเอาประกันภัยตองยกเลิกการเดินทางเน่ืองจากตอง
     เริ่มทำงาน
     หนังสือยืนยันความไมพรอมในการใหเชาจากผูเชา กรณีผูเอาประกันภัย
     ตองยกเลิกการเดินทางเนื่องจากถูกบอกเลิกบานพักตากอากาศ รถบาน 
     หรือคาราวาน หรือเรือเชา

3. กรอกรายละเอียดในหนังสือเรียกรองคาสินไหมทดแทนเน่ืองจากการยกเลิก
การเดินทางหรือ ลดการเดินทาง

1. ใหผูเอาประกันภัยจัดหาเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาสินไหมสงบริษัทดังน้ี

     หนังสือยืนยันการจองการเดินทางและท่ีพัก และหนังสือยืนยันการลดการ
     เดินทางจากบริษัททองเที่ยวหรือสายการบินพรอมใบเสร็จตนฉบับระบุ
     จำนวนเงินที่เก็บและคืนผูเอาประกันภัย
     สำเนาตั๋วเครื่องบินใหม
     ใบเสร็จรับเงินของตั๋วเครื่องบินใหม
     ใบรับรองแพทยของผูเอาประกันภัยหรือผูถือความเส่ียง ในกรณีผูเอาประกัน
     ภัยตองเดินทางกลับเน่ืองจากการบาดเจ็บอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยกระทันหัน
     ของผูเอาประกันภัยหรือผูถือความเสี่ยง
     สำเนาใบมรณบัตรของผูเอาประกันภัยหรือผูถือความเสี่ยง ในกรณีผู
     เอาประกันภัยตองเดินทางกลับเน่ืองจากการเสียชีวิตของผูเอาประกันภัย
     หรือผูถือความเสี่ยง
     

2

กรณีผูเอาประกันภัยยกเลิกการเดินทางกอนเร่ิมการเดินทางตาม
กำหนดการ (Trip Cancellation)



กรณีสัมภาระในการเดินทางของผูเอาประกันภัยมาถึงลาชาหลัง
จากท่ีผูเอาประกันภัยมาถึงสนามบินปลายทาง (Baggage Delay)

3

กรณีการพลาดการตอเที่ยวบินตอเนื่องของผูเอาประกันภัย 
(Missed ConnectingFlight)

กรณีการเดินทางของผูเอาประกันภัยลาชาจากหมายกำหนด
การเดิมเนื่องจากการจี้  (Hijack)

กรณีเงินพกติดตัวและหนังสือเดินทางผูเอาประกันภัยเกิดสูญหาย 
(Loss of money and passport)

กรณีการเดินทางของผูเอาประกันภัยตองเล่ือนเวลาออกจากหมาย
กำหนดการเดิมออกไปอยางนอยที่สุด 6 ชั่วโมง 
(Flight and other public transportations delay)

1.  ใหผูเอาประกันภัยจัดหาเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาสินไหมสงบริษัทดังน้ี

     ใบเสร็จรับเงินซ่ึงระบุรายการและราคาสำหรับอาหารและท่ีพัก
     หนังสือยืนยันความลาชาจากสายการบิน หรือระบบขนสงมวลชนอ่ืนโดย
     ระบุระยะเวลาลาชา
     ต๋ัวเคร่ืองบิน และ Boarding Pass ท้ังหมด

2. กรอกรายละเอียดในหนังสือเรียกรองคารักษาพยาบาลเนื่องจากการ
บาดเจ็บหรือเจ็บปวย

1.   ใหผูเอาประกันภัยจัดหาเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาสินไหมสงบริษัท
ดังน้ี

     หนังสือยืนยันการพลาดการตอเท่ียวบินจากสายการบิน หรือระบบขนสง
     มวลชนน้ันโดยระบุสาเหตุของการพลาดการตอเท่ียวบิน
     ต๋ัวเคร่ืองบินและ Boarding Pass ของเท่ียวบินกอนหนา และ เท่ียวบินตอ

2.   กรอกรายละเอียดในหนังสือเรียกรองคารักษาพยาบาลเนื่องจากการ
บาดเจ็บหรือเจ็บปวย

1.    ใหผูเอาประกันภัยจัดหาเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาสินไหมสงบริษัทดังน้ี

     ใบเสร็จรับเงินซ่ึงระบุรายการและราคาของสินคาท่ีซ้ือไปสำหรับการซ้ือ
     เส้ือผาหรือเคร่ืองใชท่ีจำเปน
     หนังสือยืนยันความลาชาจากสายการบิน หรือระบบขนสงมวลชนน้ันโดย
     ระบุระยะเวลาลาชาของสัมภาระ

2.   กรอกรายละเอียดในหนังสือเรียกรองคารักษาพยาบาลเนื่องจากการ
บาดเจ็บหรือเจ็บปวย

1.   ใหผูเอาประกันภัยจัดหาเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาสินไหมสงบริษัท
ดังน้ี

     หนังสือรับรองจากบริษัทขนสงและ/หรือเอกสารท่ีเหมาะสมจากตำรวจหรือ
     ทางการโดยระบุระยะเวลาการจี้นั้น กรณีความลาชาจากเหตุการณ
     จี้ระบบขนสงมวลชน

2.   กรอกรายละเอียดในหนังสือเรียกรองคารักษาพยาบาลเนื่องจากการ
บาดเจ็บหรือเจ็บปวย

1.  ใหผูเอาประกันภัยแจงเร่ืองการสูญหายตอสถานีตำรวจท่ีอยูใกลท่ีสุดทันที

     เอกสารรับรองท่ีเหมาะสม เชน ใบบันทึกประจำวันของตำรวจประจำทองถ่ิน
     ท่ีเกิดเหตุ
     เอกสารยืนยันการสูญหายจากสถานกงศุล ระบุวันท่ีเกิดเหตุ สาเหตุการ
     สูญหาย
     ใบเสร็จรับเงินของคาใชจายในการทำหนังสือเดินทางใหม

2.   กรอกรายละเอียดในหนังสือเรียกรองคารักษาพยาบาลเนื่องจากการ
บาดเจ็บหรือเจ็บปวย

กรณีผูเอาประกันภัยทำความเสียหายตอรางกายหรือทรัพยสิน
ของบุคคลอื่นระหวางการเดินทาง (Personal liability)

1. ใหผูเอาประกันภัยแจงบริษัทใหทราบทันทีที่ศูนยรับเรื่องดวนทางการ
แพทย (Emergency Call Center) ไมทำการตกลงใดๆ จนกวาเจาหนาที่
บริษัทไปตรวจสอบ เจาหนาท่ีบริษัทจะติดตอผูเอาประกันภัยทันทีเพ่ือดำเนิน
การชวยเหลือ

2. ใหผูเอาประกันภัยจัดหาเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาสินไหมสง
บริษัทดังนี้ 

 2.1 ในกรณีที่ทำใหบุคคลอื่นไดรับอุบัติเหตุ
  ใบรับรองแพทย
      ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลตนฉบับ

 2.2 ในกรณีท่ีทำใหทรัพยสินของบุคคลอ่ืนเสียหายเน่ืองจากอุบัติเหตุ
  หนังสือยืนยันความเสียหายและใบเสร็จตนฉบับ ในกรณี
  จำเปนตองซื้อของชิ้นนั้นๆ เนื่องจากการทำแตกในหาง
  สรรพสินคา

3.   กรอกรายละเอียดในหนังสือเรียกรองคารักษาพยาบาลเนื่องจากการ
บาดเจ็บหรือเจ็บปวย



หมายเลขสำคัญ
ศูนยรับเร่ืองดวนทางการแพทย 24 ช่ัวโมง (24 Hrs. Emergency Call Center) 

กรณีตองการความชวยเหลือขณะอยูตางประเทศ
ศูนยบริการใหขอมูลเกี่ยวกับความคุมครองและการเรียกรองคาสินไหมและ
บริการดานการเดินทาง  โทรศัพท +662 696 3650  โทรสาร +662 696 3628
 
หมายเหตุ: กรุณาสงเอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมที่ 
ตู ป.ณ. 20 ปณฝ. ราชเทวี กรุงเทพ 10401

กรณีผูเอาประกันภัยเลนกีฬากอลฟทำ โฮล-อิน-วัน 
(Hole in One Cover)
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1.   ใหผูเอาประกันภัยจัดหาเอกสารเพื่อประกอบการรับรางวัลพิเศษสำหรับ 
โฮล-อิน-วัน สงบริษัทดังนี้

     หนังสือลงลายมือช่ือรับรองโดยผูจัดการสนามกอลฟหรือผูจัดการแขงขัน

2.   กรอกรายละเอียดในหนังสือเรียกรองคารักษาพยาบาลเนื่องจากการ
บาดเจ็บหรือเจ็บปวย

กรณีการเรียกรองความเสียหายสวนแรกสำหรับรถเชา 
(Rental Car Excess Cover)

1.   ใหผูเอาประกันภัยจัดหาเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาสินไหมสง
บริษัทดังนี้

     หนังสือสัญญาจากบริษัทรถเชาในเร่ืองจำนวนเงินความเสียหายสวนแรก
     ที่ผูเอาประกันภัยตองรับภาระตามขอตกลงของสัญญาประกันภัยของผู
     ใหเชารถยนต

2.   กรอกรายละเอียดในหนังสือเรียกรองคารักษาพยาบาลเนื่องจากการ
บาดเจ็บหรือเจ็บปวย


