
 

 

บริษัท ซิกนา ประกันภัย จํากัด (มหาชน)  
ทะเบียนเลขที่ 0107540000090 
ชั้น 7 และ ชั้น 10 อาคารคิวเฮาสเพลินจิต เลขที่ 598 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
ศูนยบริการลูกคา โทร.1758 / 02-763-0000 /บริการออนไลนซิกนา อี-เซอรวิส www.Cigna.co.th / Email: Cigna.customerservice@Cigna.com

บริษัทประกันภัยแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทยที่ไดรับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของขอมูลถึง 2 ดานคือ
มาตรฐานดานความปลอดภัยของขอมูลตามมาตรฐาน ISO / IEC 27001:2005 และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในธุรกิจที่มีการชําระเงินผานบัตรเครดิต (PCI-DSS) 
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แบบแจงเรียกรองสินไหมทดแทน 
สวนที่ 1 สําหรับใหผูเอาประกันภัย/ผูเรียกรองสิทธิกรอกขอมูล (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอ) 

โปรดลงลายมือช่ือดานลัง   

 

1. ชื่อ/สกุลของผูเอาประกันภัย.......................................................................... เพศ................ อายุ..............ป อาชีพ................................................  
สถานที่ติดตอปจจุบัน................................................................................................................................. ................................................................ 
โทรศัพท .......................................................................อีเมล .................................................................................................................................... 
เรียกรองสิทธิภายใตกรมธรรมประกันภัยเลขที่ ..........................................................................................................................................................  

2. กรณีเจ็บปวย กรุณาตอบคําถามตอไปนี้ (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอ)  (    )ผูปวยนอก   (    ) ผูปวยใน    (    )  ICU    (    )  อ่ืนๆ............. 
    2.1 ชื่อโรงพยาบาล ...................................................... วันท่ีเขารักษา .................................... วันที่ออกจากโรงพยาบาล....................................... 
    2.2 อาการเจ็บปวย..................................................................................................................................................................................................... 
    2.3 อาการเจ็บปวยนี้เปนมานานเทาใด กอนที่จะไดรับการรักษาในโรงพยาบาล...................................................................................................... 
    2.4 ทานเคยเขารับการรกัษาอาการเจ็บปวยนี้จากสถานพยาบาลอ่ืนๆ หรือไม  (    ) ไมมี  (   ) มี กรุณาระบุชื่อโรงพยาบาล.................................... 
    2.5 ผลการวินิจฉัยโรคของแพทย ...............................................................................ชื่อแพทยผูรักษา................................................................... 
    2.6 ไดรับการรักษาโดย (    ) การใชยา  (    ) การผาตัด (ระบุ)....................................................... (      ) อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................ 
3.  กรณีอุบัติเหตุ กรุณาตอบคําถามตอไปน้ี (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอ) 
   (    )เสียชีวิต    (    ) สูญเสียอวัยวะ สายตา  (    )ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  (    ) ชดเชยรายไดจากการนอนโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 
    (    ) คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 
   3.1  สถานที่เกิดเหตุ .................................................................................................................................................................................................. 
    3.2  วันที่เกิดเหตุ .............................................................................................  เวลาที่เกิดเหตุ ............................................................................... 
    3.3  เหตุเกิดข้ึนไดอยางไร (ระบุรายละเอียด) .......................................................................................................................................................... 
    3.4  ชื่อผูเห็นเหตุการณ .............................................  ที่อยู...........................................................................  โทรศัพท ......................................... 
    3.5  อวัยวะท่ีบาดเจ็บและลักษณะบาดแผล.............................................................................................................................................................. 
    3.6  มีการแจงความหรือไม  (    ) ไมมี  (   )  มี ณ สถานีตํารวจ ........................................................................ เมื่อวันที่ ....................................... 
    3.7  ชื่อสถานพยาบาลที่ไปรับการรกัษา ..................................................................................  วันท่ีทําการรักษา ................................................ 
    3.8  ผลการวินิจฉัยโรคของแพทย ...............................................................................ชื่อแพทยผูรักษา................................................................... 
    3.9  วิธีการรักษา....................................................................................................................................................................................................... 
    3.10 วันที่ไปรับการรักษาครั้งสุดทาย ...................................................................................................................................................................... 
    3.11 อาการหรือการบาดเจ็บในปจจุบัน (โปรดระบุโดยละเอียด)............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 
4.  กรณีที่เปนสตรี ขณะที่ทานเขารับการรักษาอยูในโรงพยาบาลครั้งน้ี ทานมีครรภหรือไม ................................................................................. 
อายุครรภ .................................................สัปดาห 
5.  กรณีที่ไดรับสวัสดิการการรักษาพยาบาลหรือมีประกันสุขภาพกับบริษัทอ่ืนหรือมีประกันรวมกับบริษัทอ่ืน กรุณาระบุชื่อสถาบันหรือบริษัท 
และเลขที่กรมธรรม  ................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................... 



 

 

บริษัท ซิกนา ประกันภัย จํากัด (มหาชน)  
ทะเบียนเลขที่ 0107540000090 
ชั้น 7 และ ชั้น 10 อาคารคิวเฮาสเพลินจิต เลขที่ 598 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
ศูนยบริการลูกคา โทร.1758 / 02-763-0000 /บริการออนไลนซิกนา อี-เซอรวิส www.Cigna.co.th / Email: Cigna.customerservice@Cigna.com

บริษัทประกันภัยแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทยที่ไดรับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของขอมูลถึง 2 ดานคือ
มาตรฐานดานความปลอดภัยของขอมูลตามมาตรฐาน ISO / IEC 27001:2005 และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในธุรกิจที่มีการชําระเงินผานบัตรเครดิต (PCI-DSS) 
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ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนทั้งหมดเปนความจริง และขาพเจายินยอมใหแพทย สถานพยาบาล บริษัทประกันภัย องคกร สถาบัน หรือ
บุคคลใด ท่ีมีบันทึกเรื่องราวการเจ็บปวยหรือประวัติทางการแพทยของขาพเจา เปดเผยขอเท็จจริงทั้งหมดแก บริษัท ซิกนาประกันภัย จํากัด 
(มหาชน) หรือผูไดรับมอบหมาย อนึ่ง สําเนาภาพถายของหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ใหถือวามีผลใชบังคับไดและสมบูรณเทาตนฉบับ 

ลงชื่อ  .......................................................... ผูทําการแทน 
(........................................................................................) 

วันที่ .............................../............................/............................. 
ความสัมพันธ ...........................................................................

ลงชื่อ  ..................................................... ผูเอาประกันภัย 
(........................................................................................) 

วันที่ .............................../............................/............................. 

 
ขาพเจาประสงคขอเลือกวิธีการรับคาสินไหมโดย 
  โอนเงินเขาบัญชี ธนาคาร (หากมีคาใชจายใด  ๆเกิดขึ้นใหถือเปนภาระรับผิดชอบของขาพเจา
 ประเภทบัญชี :              ออมทรัพย   (เทานั้น)             
 ชื่อธนาคาร .................................................................................................   สาขา .................................................................................................. 
 ชื่อบัญชี  ..................................................................................................... เลขที่บัญชี   ........................................................................................ 
 ** พรอมกันนี้ กรุณาถายสําเนาสมุดคูฝากธนาคาร และรับรองสําเนาถูกตองแนบมาดวยทุกคร้ัง ** 
แนบเอกสารที่ใชไดประกอบการพิจารณามาดวยแลว ดังนี้ 
  สําเนาหนาตารางกรมธรรมประกันภัย รับรองสําเนาถูกตอง  
  ตนฉบับใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล (สามารถใชสําเนาใบเสร็จรับเงินหรืองบสรุปคารักษาพยาบาลที่รับรองสําเนาถูกตองโดยเจาหนาที่ฝาย

การเงินของโรงพยาบาลพรอมประทับตราโรงพยาบาล กรณีที่ซ้ือความคุมครองแบบชดเชยรายได) 
  ใบรายงานแพทยผูตรวจรักษา ตามแบบฟอรมของบริษัท 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / บัตรประจําตัวขาราชการ รับรองสําเนาถูกตอง 
  สําเนาเอกสารรายงานบันทึกประจําวันเก่ียวกับคดีของสํานักงานตํารวจแหงชาติ รับรองสําเนาถูกตองโดยพนักงานตํารวจ (ถามี) 
  รายงานผลการตรวจแอลกอฮอลในเลือดจากสถาบันนิติเวช / พนักงานตํารวจ (ถามี) 
  สําเนาสมุดคูฝากธนาคาร (กรณีเลือกรับคาสินไหม โดยการโอนเงิน) 
หมายเหตุ  1. บริษัทจะพิจารณาการจายคาสินไหมทดแทนเฉพาะกรณีที่ผูเอาประกัน/ผูรับผลประโยชน/ผูแทนแนบเอกสารประกอบการพิจารณาครบถวนแลวเทาน้ัน 
  2. การจายคาสินไหมทดแทนจะเปนไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในกรมธรรม 
กรณีเสียชีวิต  ผูรับประโยชน กรุณาลงลายมือชื่อใหครบถวนสมบูรณ 

 
ลงชื่อ  ..................................................... ผูรับประโยชน คนที่ 1 

(........................................................................................) 
วันที่ .............................../............................/............................. 
ความสัมพันธ ...........................................................................

 
ลงชื่อ  ..................................................... ผูรับประโยชน คนที่ 2 

(........................................................................................) 
วันที่ .............................../............................/............................. 
ความสัมพันธ ...........................................................................

 
ลงชื่อ  ............................................................. ผูรับประโยชน คนที่ 3 

(...................................................................................) 
วันที่ ............................./........................../............................. 
ความสัมพันธ .......................................................................... 

 

**กรุณานําสงเอกสารเรียกรองคาสินไหมทดแทนผานชองทางไปรษณีย ตามที่อยูดานลาง** 

บริษัท ซิกนา ประกันภยั จํากัด (มหาชน) 
ตู  ปณ. 112  ปณศ. รองเมอืง  กรุงเทพฯ  10330 

 


