
การขอเอาประกัน

การขอรับคาสินไหมทดแทน/ผลประโยชนตามกรมธรรม

ผูขอเอาประกัน

ตัวแทนบริษัท

ธนาคารกรุงเทพ
(Bancassurance)

Direct mail/Broker/

พนักงานบริษัท

เอกสารหลักฐาน
ประกอบขอทําประกัน

�
บริษัทพิจารณา

รับประกัน

ลูกคาสามารถสมคัรขอทําประกันชีวิตโดยติดตอกับบรษิัทโดยตรงหรือผานชองทางตางๆ ไดแก ตัวแทน/นายหนาของ
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ เปนตน โดยเลือกแบบประกันชีวิตท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ และกรอก
รายละเอียดในใบคําขอเอาประกันและลงลายมือช่ือในใบคําขอเอาประกันดวยตนเอง พรอมลงนามรับรองในสําเนาเอกสาร
หลักฐานประกอบการขอทําประกัน และชําระเบ้ียประกันตามกําหนด โดยสามารถชําระผานตัวแทนหรือติดตอชําระท่ีบรษิัท 
สาขา ไปรษณีย ธนาคาร หรือชองทางการชําระเบ้ียอ่ืนๆของบรษิัท เมื่อบรษิัทไดรับใบคําขอเอาประกัน เบ้ียประกัน และ
เอกสารหลักฐานตางๆครบถวน จึงมีการพิจารณารับประกันตามขั้นตอนและวิธีการตามคูมือการปฏิบัติการซ่ึงไดรับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000  

ชําระเบ้ียประกัน

การขอรับคาสินไหมทดแทน/ผลประโยชนตามกรมธรรม

กรณีเรียกรองสินไหมคารักษาพยาบาลกับสถานพยาบาลท่ีมีสัญญากับบริษัท

รักษาพยาบาล แฟกซเอกสารหลักฐาน

ผูเอาประกัน

ตัวแทน/นายหนา
ของบริษัท

สํานักงานใหญ/
สาขา

เอกสารหลักฐาน
ประกอบการเรียกรอง

สินไหม �

เอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอรับ
ผลประโยชนตาม

กรมธรรม �

บริษัทพิจารณาจาย
สินไหม/ผลประโยชน

ตามกรมธรรม

ผูเอาประกัน
สถานพยาบาลท่ีมี
สัญญากับบรษิัท  

บริษัทพิจารณาจาย
คารักษาพยาบาล

ผูเอาประกันสามารถแจงเรียกรองสินไหม/ผลประโยชนตามกรมธรรมผานตัวแทน/นายหนาของบรษิัท หรือสงเอกสาร
หลักฐานประกอบการเรียกรองสินไหม/ผลประโยชนตามกรมธรรมมายังบริษัทโดยตรง ซ่ึงเมื่อบริษัทไดรับเอกสารหลักฐาน
ตางแลว บริษัทจะทําการพจิารณาการจายคาชดเชยคาสินไหม/ผลประโยชนตามกรมธรรมในทุกกรณ�ีตามขัน้ตอนท่ีได
ระบุไวในคูมือปฎิบัติการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 นอกจากนั้น เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูเอา
ประกันชีวิตของบรษิัทท่ีมีความคุมครองสัญญาประกันสุขภาพซ่ึงตองเขาอยูในโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจรักษา บรษิัทได
ทําสัญญากับเครือขายโรงพยาบาลท่ัวประเทศ เพื่อจัดใหมรีะบบการเรียกรองคาสินไหมผานเครื่องโทรสาร (Fax Claim) 

โดยผูเอาประกันภัยไมตองจายคารักษาพยาบาลถาคาพยาบาลแตละครั้งนัน้อยูภายในขอกําหนดคาใชจายตามท่ีตนไดรับ
ความคุมครองอยู



���� เอกสารประกอบใบคําขอทําประกันชีวิต

แบบประกันสามัญ
    1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองของผูเอาประกันภัยและผูปกครอง
    2. กรณีผูเยาว (0 – 14 ป) ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองของผูปกครอง
       – ผูเยาวอายุ 0 – 3 ป ใหแนบสําเนาสูติบัตร และสําเนาสมุดบันทึกสุขภาพ
       – ผูเยาวอายุ 4 – 14 ป ใหแนบสําเนาสูติบัตร หรือสําเนาทะเบียนบาน
    3. ผลสุขภาพตามระเบียบ (ถามี)
    4. ใบสรุปสาระสําคัญสําหรับแบบสะสมทรัพย 10/3, 12/5, 20/1
    5. แนบหลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเอาประกันภัย และผูรับประโยชนกรณีที่
       5.1 บุตร / บิดา / มารดา หรือพ่ีนองที่นามสกุลไมตรงกัน
       5.2 ผูรับประโยชนที่มิใชบุตร / บิดา / มารดา / คูสมรส
    6. ชาวตางชาติพิจารณาเฉพาะกรณีพํานัก / ทํางานในประเทศไทย หรือมีคูสมรสชาวไทยแนบเอกสาร
       1. สําเนาหนังสือเดินทางและวีซา
       2. หนังสืออนุญาตใหทํางานในประเทศไทย (work permit)
       3. ใบสําคัญการสมรส
       4. ตอบแบบสอบถามชาวตางชาติ
       หมายเหตุ : บริษัทไมรับประกันกรณีชาวตางชาติที่ไมไดพํานักในประเทศไทย
กรณีทุนประกันสูง
    – ทุนประกันต้ังแต 5,000,001 บาทขึ้นไป ตอบแบบสอบถามสําหรับการประกันวงเงินสูง
    – ทุนประกันต้ังแต 10,000,001 บาทขึ้นไป ตอบแบบสอบถามสําหรับการประกันวงเงินสูง และขอเอกสารการเงินเพ่ิมเติม ดังนี้
        – สําเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท และรายนามผูถือหุนของบริษัท
        – Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน
        – สําเนางบดุล และงบกําไร – ขาดทุน ยอนหลัง 3 ป

แบบประกัน Bancassurance (Gain first, Plan first)แบบประกัน Bancassurance (Gain first, Plan first)
    1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองของผูเอาประกันภัยและผูปกครอง
    2. กรณีผูเยาว (0 – 14 ป) ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองของผูปกครอง
       – ผูเยาวอายุ 0 – 3 ป ใหแนบสําเนาสูติบัตร และสําเนาสมุดบันทึกสุขภาพ
       – ผูเยาวอายุ 4 – 14 ป ใหแนบสําเนาสูติบัตร หรือสําเนาทะเบียนบาน
    3. ผลสุขภาพตามระเบียบ (ถามี)
    4. ใบสรุปสาระสําคัญสําหรับแบบเกนเฟสต
    5. แนบหลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเอาประกันภัย และผูรับประโยชนกรณีที่
       5.1 บุตร / บิดา / มารดา หรือพ่ีนองที่นามสกุลไมตรงกัน
       5.2 ผูรับประโยชนที่มิใชบุตร / บิดา / มารดา / คูสมรส
    6. ชาวตางชาติ
       6.1 กรณีพํานัก / ทํางานในประเทศไทยหรือมีคูสมรสชาวไทย แนบเอกสาร
            1) สําเนาหนังสือเดินทางและวีซา
            2) หนังสืออนุญาตใหทํางานในประเทศไทย (work permit)
            3) ใบสําคัญการสมรส
            4) ตอบแบบสอบถามสําหรับชาวตางชาติ (กรณีไมมี work permit และ/หรือใบสําคัญการสมรส)
       6.2 กรณีที่ไมไดพํานักในไทย และ / หรือไมสามารถแสดงเอกสารตาม ขอ 6.1
            ขอหนังสือรับรองสถานะ และรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผูเอาประกัน โดยผูจัดการสาขา
            หมายเหตุ : บริษัทไมรับประกันกรณีแรงงานตางชาติ อาทิ แรงงานพมา เขมร ลาว เปนตน
    7. กรณีทุนประกันสูง
       – ทุนประกันต้ังแต 5,000,001 บาทขึ้นไป ตอบแบบสอบถามสําหรับการประกันวงเงินสูง (12 ขอ)
       – ทุนประกันต้ังแต 10,000,001 บาทขึ้นไป ตอบแบบสอบถามสําหรับการประกันวงเงินสูง (12 ขอ) พรอมแนบเอกสารการเงินเพ่ิมเติม *
       – ทุนประกันต้ังแต 33,000,001 บาทขึ้นไป ตอบแบบสอบถามสําหรับการประกันวงเงินสูง (20 ขอ) พรอมแนบเอกสารการเงินเพ่ิมเติม *
          หมายเหตุ : * เอกสารการเงินเพ่ิมเติม
          – สําเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัทและรายนามผูถือหุน
          – Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน
          – สําเนางบดุล และงบกําไร – ขาดทุน ยอนหลัง 3 ป



���� เอกสารประกอบการพิจารณาการเรียกรองคาสินไหมทดแทน

ก. การเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยคารักษาพยาบาลรายวัน และประกันภัยสุขภาพ หรือการประสบอุบัติเหตุ
    1.ใบเรียกรองคารักษาพยาบาลรายวัน และประกันภัยสุขภาพ หรือการประสบอุบัติเหตุ รวมถึงแบบฟอรมรายงานแพทยผูตรวจรักษา
    2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง พรอมใบสรุปคารักษาพยาบาล
ข. การเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยมรณกรรม
    1. กรณีเสียชีวิตตามธรรมชาติ หรือกรณีเจ็บปวย
       1.1 สําเนาใบมรณะบัตร ที่เจาหนาที่อําเภอ หรือเจาหนาที่สาขาเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง
       1.2 สําเนาทะเบียนบานของผูเอาประกัน ที่มีการคัดชื่อออกแลว
       1.3 สําเนาทะเบียนบานของผูรับผลประโยชน
       1.4 สําเนาบัตรประชาชนของผูรับผลประโยชน หรือสําเนาสูติบัตร (กรณีผูรับผลประโยชนยังไมมีบัตรประชาชน
            รวมถึงเอกสารการเปล่ียนชื่อ-นามสกุล ของผูเอาประกัน และ / หรือผูรับประโยชน)
       1.5 กรมธรรมฉบับจริง (กรณีกรมธรรมสูญหาย แนบบันทึกประจําวัน)
       1.6 แบบอางสิทธิ์ ก. ( 1 ฉบับตอ 1 ทาน)
       1.7 แบบอางสิทธิ์ ข ใหแพทยผูทําการรักษากอนเสียชีวิต เปนผูกรอกรายละเอียด (กรณีเสียชีวิตที่บานแนบบันทึก
            ประจําวันแจงบุคคลเสียชีวิต หรือใหเจาหนาที่ปกครองทองถิ่นบันทึกยืนยันการเสียชีวิต)
    2. กรณีเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ หรือ ถูกฆาตกรรม โปรดแนบเอกสาร เพ่ิมเติม ดังนี้
       2.1 สําเนาบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดี (รับรองสําเนาถูกตองโดยเจาหนาที่ตํารวจ)
       2.2 สําเนาใบชันสูตรพลิกศพ (รับรองสําเนาถูกตองโดยเจาหนาที่ตํารวจ หรือแพทยผูทําการชันสูตร) สามารถใชแทนแบบอางสิทธิ์ ข

ค. กรณีเรียกรอง (ฉป) / คุมครองการชําระเบ้ีย (คช) /ยกเวนเบ้ียประกันภัยผูปกครอง (ผป) กรณีผูปกครองเสียชีวิต
       1. กรณีเสียชีวิตตามธรรมชาติ หรือกรณีเจ็บปวย ใชเอกสารตามขอ 1.1, 1.7
       2. กรณีเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ หรือฆาตกรรม ใชเอกสารตามขอ 1.1.,1.7 ,2.1 และ 2.2

���� เอกสารประกอบการพิจารณาการเรียกรองผลประโยชนตามกรมธรรม���� เอกสารประกอบการพิจารณาการเรียกรองผลประโยชนตามกรมธรรม

ก. การเวนคืนกรมธรรมประกันภัยเพ่ือรับมูลคาเงินสด และการกูยืมเงินโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน
    1. กรมธรรมประกันภัย
    2. แบบฟอรมใบขอกูยืมเงินหรือใบขอเวนคืนกรมธรรมประกันภัย(แลวแตกรณี)

ข. การเรียกรองเงินกรณีกรมธรรมประกันภัยครบกําหนดสัญญา
    1. กรมธรรมประกันภัย
    2. สําเนาบัตรประจําตัวของผูเอาประกัน โดยตองนําตนฉบับมาแสดงดวย



  ���� ระยะเวลาในการดําเนินการจายสินไหม/ผลประโยชนตามกรมธรรม

ขอ 1. บริษัทสัญญาวาเมื่อผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน  หรือทายาทโดยธรรมของผูเอาประกันภัย ย่ืนคําเรียกรองตอบริษัทเพ่ือ 
(1)  ขอเวนคืนกรมธรรมประกันภัยเพ่ือรับมูลคาเงินสด 
(2)  กูยืมเงินโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน
(3) ใหบริษัทจายเงินหรือคาสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุ (ในกรณีไมเสียชีวิต) การประกันสุขภาพ หรือคารักษาพยาบาล 
(4) ใหบริษัทจายเงินตามกรมธรรมประกันภัยนอกจาก (1) (2) และ (3) แตไมรวมถึงการจายเงินตามขอ 2
การย่ืนคําเรียกรองดังกลาว สามารถย่ืนได ณ สํานักงานใหญของบริษัท หรือสํานักงานสาขาของบริษัททุกแหง 
การจายตาม (1)  บริษัทจะจายไมเกิน 20 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับคําเรียกรอง 
การจายตาม (2)  บริษัทจะจายไมเกิน 15 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับคําเรียกรอง 
การจายตาม (3)  และ  (4)  บริษัทจะจายไมเกิน 15 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับคําเรียกรอง 
การนับระยะเวลา 20 วัน หรือ 15 วัน ดังกลาว ใหนับต้ังแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารประกอบการพิจารณาการจายครบถวนแลว

ขอ 2. ในกรณีการจายเงินเนื่องจากกรมธรรมประกันภัยครบกําหนดและการจายเงินปนผล บริษัทจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
           ไมเกิน 15 วัน นับแตวันที่บริษัทจะตองจาย 

ขอ 3. ในกรณีที่บริษัทจายลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ 1 หรือระยะเวลาที่ขยายออกไปตามขอ 4 บริษัทจะจายดอกเบ้ีย
          ใหอีกรอยละ 12 ตอป ของจํานวนเงินที่ตองจาย 

ขอ 4. ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา การเรียกรองเพ่ือใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัย ตามขอ1 (3) และ (4) ไมเปนไปตาม 
          ขอตกลงคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน 
          นับแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว 

ภาระในการพิสูจนวา การเรียกรองเพ่ือใหบริษัทชดใชไมเปนไปตามขอตกลงในกรมธรรมประกันภัย เปนหนาที่ของบริษัท
ที่จะหาหลักฐานเพ่ิมเติม ในการนี้ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตองใหขอเท็จจริงและใหความสะดวกแกบริษัทตามสมควร 
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