ข้ อมูลทัว่ ไป/General Information
ชื่อผูเ้ อาประกัน :
หมายเลขกรมธรรม์ :
Insured Name
Policy No.
ที่อยู่ :
เพศ :
ชาย
หญิง
อายุ :
Address
Gender
Male
Female Age
วันที่เกิดเหตุ :
/
/
เวลา :
:
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
Date of Loss
Time
Cell No.
E-mail address
ลักษณะการเกิดเหตุ (Describe the event that led to the cancellation)
(A separate report can be added)
Detail :
วันที่ซ้ือตัว๋ :
ช่องทางการซื้อตัว๋ :
Buying Date
/
/
Buying Channel
วันที่จดั การแสดง :
ชื่อการแสดง :
Date of The Show
/
/
Name of The Show
การจ่ ายค่ าสินไหม (บริษัทจ่ ายค่ าสินไหมโดยการสั่งจ่ ายเช็คลงชื่อผู้เอาประกันภัย ยกเว้ นในกรณีด้านล่ าง)
Compensation (The company shall compensate the insured by pay check stated the insured name except the below case)
ในกรณีทไี่ ม่ มถี ิ่นฐานในประเทศไทย และต้องการให้บริ ษทั จ่ายค่าสิ นไหมโดยการโอนค่าสิ นไหมเข้าบัญชี
If the compensation is to be credited to bank account, please stated the following (in case that insured living in aboard) * All local
and overseas charges borne by beneficiary (insured).
ชื่อเจ้าของบัญชี :
ชื่อธนาคาร :
รหัสธนาคาร :
Account Holder
Bank Name
Swift code
เลขที่บญั ชี :
ที่อยูธ่ นาคาร :
Account No.
Bank Address
เอกสารประกอบการเรียกร้ องการพิจารณาค่ าสินไหมทดแทน (Documents Needed to Handle The Case)
ตัว๋ ชมการแสดงหรื อการแสดงดนตรี ที่ยงั ไม่ได้ใช้
จดหมายยืนยันจากนายจ้างของผูเ้ อาประกันภัย
Unused Ticket
Company Letter /Employer Letter
ใบเสร็ จหรื อใบรับรองแพทย์
บันทึกประจาวันการเกิดอุบตั ิเหตุ
Doctor’s Certificate or Hospital Receipt
Police Report
รู ปถ่ายที่อยูอ่ าศัยของผูเ้ อาประกันที่เสี ยหาย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง
Damaged Property Picture
Copy of ID card/Passport
คาฟ้ องหรื อหมายเรี ยกของศาล
มรณะบัตรหรื อหลักฐานแสดงการเสี ยชีวติ
Summons
Death Certificate or Autopsy Report
ใบเสร็ จหรื อหลักฐานแสดงการซ่อมรถ/เอกสารหลักฐานการซ่อม
สาเนาเอกสารผูร้ ับฉันทะกรณี เสี ยชีวติ
Copy of Power of Attorney (In case of death)
Garage Receipt & document from garage
ตารางสอบของสถาบันการศึกษาหรื อเอกสารรับรองจากอาจารย์
และตราประทับโรงเรี ยน Examination schedule with authorize of
professor and college stamp

เอกสารจากบริ ษทั รับประกันภัยรถยนต์กรณี รถเกิดอุบตั ิเหตุ
Supportive document from car insurance in case accident

เอกสารประกอบการเรียกร้ องการพิจารณาค่ าสินไหมทดแทนเพิม่ เติม (Additional Documents Needed to Handle The Case)
หลักฐานอื่นๆที่เป็ นเหตุให้เชื่อได้วา่ เป็ นเหตุในการไม่สามารถไปชมการแสดง เช่น ภาพถ่าย จดหมายอ้างอิง โปรดระบุ :
Other documentation that verify the event causing the cancellation. Please identify. (Example: Photos, reference letter)
ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงพยาบาลนายแพทย์หรื อผูอ้ ื่นใด ซี่งได้กระทาการตรวจ และรักษาข้าพเจ้า มีอานาจแจ้งต่อบริ ษทั หรื อผูแ้ ทนถึงการเจ็บป่ วย การ
ได้รับบาดเจ็บ ประวัติทางการแพทย์ การปรึ กษา หรื อการรักษา และสาเนาบันทึกของโรงพยาบาล หรื อ การแพทย์ของข้าพเจ้าได้ อนึ่ง สาเนารู ป ถ่าย
ของหนังสื อยินยอมนี้ให้ถือว่ามีผลใช้บงั คับ และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องเป็ นความจริ งทุกประการ
I, the undersigned, solemnly declare that the above information is correct, and authorize the insurance company to obtain medical
information about my previous illness or treatment that may be relevant to the handling of the claim. I also give company the right to
dispose of any unused ticket in the case.
Signature

Date :

Insured
เฉพาะเจ้ าหน้ าที/่ Adjuster Only
Policy Effective : From
/
/
Feature :
Settle :
Comment :

To

Signature :

Date :
/
Adjuster

Signature :

Date :
/
/
Supervisor

/
/
Claim Amount : ฿

/

/

Pay to :

/

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์
สานักงานใหญ่ ชั้น 12A, 21-23 อาคารสยามทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
New Hampshire Insurance Company
Head Office, 12th A and 21st - 23rd Floor, Siam Tower, 989 Rama I Road, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand

