บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

แบบแจ้ งเรียกร้ องสิ นไหมมรณกรรม (1 ฉบับต่ อผู้เรียกร้ องสิทธิ 1 ท่ าน)
ชื่อ – นามสกุลของผูเ้ สี ยชีวติ .................................................................................................................... เพศ ...................... อายุ ..................... ปี
1. ชื่อ – นามสกุลของผูเ้ รี ยกร้องสิ ทธิ

2. ท่านเป็ นผูร้ ับประโยชน์ ตามกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ใช่ หรื อไม่ ถ้าไม่ใช่
ท่านใช้สิทธิประการใดในการเรี ยกร้องนี้

ชื่อ – นามสกุล ...........................................................................................................................
เพศ .............. อายุ ................. ปี ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ สี ยชีวติ .....................................................
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ... ................................................................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่ ....................... หมู่ที่ ................ ถนน ............... ตาบล/แขวง .......................
อาเภอ/เขต ..................................... จังหวัด .......................... รหัสไปรษณี ย ์ .............................
โทรศัพท์ .................................... E-mail address ......................................................................

( ) ใช่
( ) ไม่ใช่ โปรดระบุสิทธิ ........................................................................................................

3. ที่อยูค่ รั้งสุดท้ายของผูเ้ สี ยชีวติ

เลขที่ ................ หมู่ที่ ................ ถนน ............................ ตาบล/แขวง ....................................
อาเภอ/เขต .................................... จังหวัด ................................... รหัสไปรษณี ย ์ ....................

4. ก) วันที่เสี ยชีวติ
ข) สถานที่เสี ยชีวติ
ค) เสี ยชีวติ จากสาเหตุ

ก) ..............................................................................................................................................
ข) ............................................................. .................................................................. ...............
ค) ..............................................................................................................................................

5. ก) ผูเ้ สี ยชีวติ เจ็บป่ วยครั้งสุดท้ายด้วยโรคอะไร ก) ..............................................................................................................................................
ข) ผูเ้ สี ยชีวติ ไปพบแพทย์ครั้งแรกเกี่ยวกับการ ข) วันที่ ................. ....................................................................................................................
เจ็บป่ วยครั้งหลังสุดเมื่อใด
ชื่อสถานพยาบาล .................................................................................................................
6. ผูเ้ สี ยชีวติ ได้พดู ถึงความเจ็บป่ วย หรื อมีอาการ วันที่ ................. .........................................................................................................................
ที่แสดงถึงความเจ็บป่ วยให้เห็นครั้งแรกเมื่อใด อาการที่สงั เกตุเห็น .................................... ...............................................................................
7. ประวัติการรักษาพยาบาลก่อนการเสี ยชีวติ
ชื่อสถานพยาบาล
วันที่รักษา
................................................. .. .......................................
................................................... .......................................
................................................... .......................................

โรคและอาการเจ็บป่ วย
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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8. รายละเอียดการทาประกันชีวติ หรื อประกันภัยอื่นของผูเ้ สี ยชีวติ
ชื่อบริ ษทั
เลขที่กรมธรรม์
วันที่สญ
ั ญามีผลบังคับ
จานวนเงินเอาประกันภัย
.......................................... .............................................. .................................................... .....................................................................
.......................................... .............................................. .................................................... .....................................................................
9. อื่นๆ .....................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ....................................................................
ลงชื่อ ................................................................. ผูเ้ รี ยกร้องสิ ทธิหรื อผูแ้ ทน
(................................................................)
วันที่ .................... / ................ / ..............
คาแถลงเกีย่ วกับการรับรองสถานะและคายินยอมและตกลงเพื่อปฏิบัตติ ามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (กฎหมาย FATCA)
 โปรดกาเครื่ องหมายถูกในช่องสี่ เหลี่ยมหากท่านมีสญ
ั ชาติอเมริ กนั หรื อ มีถ่ินที่อยูใ่ นประเทศสหัฐอเมริ กา หรื อเป็ นผูถ้ ือบัตร
ประจาตัวผูม้ ีถิ่นที่อยูถ่ าวรอย่างถูกกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริ กา (Green Card)
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้อมูลที่ได้ให้กบั บริ ษทั เป็ นไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ซึ่งบริ ษทั อาจจะนา
ข้อมูลที่ขา้ พเจ้าให้ไว้ไปใช้ได้
ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลในแบบฟอร์มนี้และข้อมูลที่เกี่ยวกับผูเ้ สี ยชีวติ ผูร้ ับประโยชน์หรื อข้าพเจ้า ที่รายงาน อาจถูกนาส่งหน่วยงาน
ทางด้านภาษี ซึ่งข้อมูลจะถูกรักษาและแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานทางด้านภาษีในประเทศหรื อต่างประเทศ หรื อ ตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางภาษีอากร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับประโยชน์ หรื อผูเ้ รี ยกร้องสิ ทธิ (หรื อเป็ นผูร้ ับมอบอานาจแทนผูเ้ รี ยกร้องสิ ทธิ) ของผูเ้ สี ยชีวติ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาแถลงทั้งหมดที่ทาขึ้นนี้เป็ นข้อมูลเท่าที่ขา้ พเจ้าทราบและเชื่อว่าเป็ นเช่นนั้น มีความถูกต้องและสมบูรณ์
ลายมือชื่อ ______________________________________
ชื่อ ____________________________________________
วันที่ ______________ / _____________ / _____________

หนังสื อให้ ความยินยอมและมอบอานาจ
ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมไว้ ณ ที่น้ ี แก่โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลีนิค แพทย์ บริ ษทั ประกันชีวิต บริ ษทั ประกันภัย หรื อองค์กร
สถาบันหรื อบุคคลอื่นใด ซึ่ งมีบนั ทึกเรื่ องราวรวมทั้งประวัติสุขภาพ และการตรวจรักษาผูเ้ อาประกันภัยสามารถเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวที่มีอยู่ แก่
บริ ษทั แมนูไลฟ์ ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ได้ และโดยหนังสื อฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบอานาจให้ บริ ษทั แมนูไลฟ์ ประกันชีวติ
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรื อผูแ้ ทนฯ เป็ นผูม้ ีอานาจดาเนินการขอทราบรายละเอียด รวมทั้งสาเนาบันทึกต่างๆ แทนข้าพเจ้า สาเนาภาพถ่าย
หนังสื อฉบับนี้ให้ถือว่ามีผลบังคับได้อย่างสมบูรณ์เท่ากับต้นฉบับ
ลงชื่อ .................................................................... ผูใ้ ห้ความยินยอมและมอบอานาจ
(....................................................................)
วันที่ ........... / ....................... / ....................
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