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Policy No. Claim No. 
(สาํหรับผูเ้อาประกันภยั) Tune Protect Travel Insurance by AirAsia: แบบฟอรม์การเรียกร้องสินไหมทดแทน 

 

รายละเอียด

กรมธรรม ์
 

 

แผนความคุม้ครอง:    1. แผน One Way Direct  2. แผน Return Direct 

 3. แผน Fly Thru One Way  4. แผน Fly Thun Return 
  วนัที�ซื �อกรมธรรม:์ 

 

 

รายละเอียด 

ผู้เอาประกันภัย 

 

 

ชื�อ-สกลุ :  
เพศ : อาย ุ: เลขที�บตัรประชาชน/พาสปอรต์.:  
ที�อยู:่ รหสัไปรษณีย:์ 
โทรศพํท.์: อีเมล:์ 

  

 
 

รายละเอียด
เที�ยวบิน 

เลขที�ใบจอง (Booking Number): 
วนัที�โดยสารขาออก : สนามบิน : ถึง  
สายการบินเลขที�: เวลา : ถึง  
วนัที�โดยสารขาเขา้ : สนามบิน : ถึง  
สายการบินเลขที�: เวลา : ถึง  

 รายละเอียดบุตร 

(กรณีเรียกร้อง

สาํหรับบุตร 

ชื�อ – สกลุ: อาย:ุ 
เพศ: เลขที�สตูิบตัร.: 

(พรอ้มแนบสาํเนาสูติบตัรเซ็นรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรุณาทํา "เครื�องหมายถูก” หน้าความคุ้มครองที�ต้องการจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน: 

                     อุบัติเหตสุ่วนบุคคล (กรุณาเลือกรายละเอียดด้านล่าง) 

   เสียชีวิตเนื�องจากอบุตัิเหตุ 

   ทุพพลภาพถาวรสิ �นเชิงเนื�องจากอบุตัิเหต ุ

              สญูเสียอวยัวะ และ/หรือสายตาเนื�องจากอบุตัิเหตุ 

 

จาํนวนค่าสินไหมฯ ที�เรียกร้อง 

 

 

  

การบอกเลิกการเดินทาง  (กรณีเจ้าตัวประสบอุบัตเิหตุ หรือเจ็บป่วยร้ายแรง)  

  

การบอกเลิกการเดินทาง 

(กรณีคู่สมรส บุตร หรือญาติใกลช้ิดประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยร้ายแรง) 

 

  

การลดจาํนวนวันเดนิทาง (เฉพาะความคุ้มครองแบบเที�ยวไป-กลับ) 

(กรณีเจ้าตัว คู่สมรส บุตร หรือญาตใิกล้ชิดประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยร้ายแรง) 

 

 
    ารก  การสูญหายหรือเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางหรือทรัพยส์ินส่วนตัว 

รายละเอียด:     วันและสถานที�ที�ซื �อ  ราคาที�ซื �อ 

1)  

                                                                    
 
 

 
2)  

3)  

4)  

  
FLIGHT DELAY/COMMON CARRIER DELAY  
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Tune Protect Travel Insurance by AirAsia: แบบฟอรม์การเรียกร้องสินไหมทดแทน 
 
 

การล่าช้าของเที�ยวบิน  

จาํนวนค่าสินไหมฯ ที�เรียกร้อง                     

 การพลาดการต่อเที�ยวบิน  

 การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง  

 ค่ารักษาพยาบาลเนื�องจากอุบัติเหต ุ  

 ค่าใช้จ่ายในการเคลื�อนย้ายเพื�อรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการสง่ศพกลับประเทศ  

 การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที�เกี�ยวข้องกับการเดินทาง  

 การสูญเสียของเงินส่วนตัว  

 ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก  

  
การล่าช้าของบริษัทขนส่งสาธารณะ  

  
 
 

รายละเอยีด 

อบุตัิเหต/ุ 

ความเสียหาย 

วนั/เวลาที�เกิดเหต:ุ 
สถานที�เกิดเหต:ุ 
กรุณาอธิบายเหตกุารณท์ี�เกิดขึ �นโดยละเอยีด: 
ชื�อ-สกลุและที�อยู่ของพยาน: 

 
ลกัษณะและปริมาณความเสียหายที�เกิดขึ �น: 
สถานีตาํรวจที�รบัผิดชอบคดี: เลขที�คดี/บนัทึกประจาํวนั(โปรดแนบเอกสาร): 

 ขา้พเจา้ในฐานะผูเ้รียกรอ้งค่าเสียหายตามสญัญาประกันภัยขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้ที�ไดแ้ถลงไวน้ั�นเป็นความจริงและถูกตอ้ง ขา้พเจา้มิไดป้กปิดขอ้มูลใด ๆ ที�

เกี�ยวขอ้งกับการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนนี� และขอใหค้วามยินยอมไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร ณ ที�นี �ต่อ บริษัท ทูนประกันภัย จาํกดั (มหาชน) ในอนัที�จะไดข้อ้มูลที�

เกี�ยวขอ้งกับประวตัิการรกัษา ใบสั�งจ่ายยา วิธีใหก้ารรกัษาหรือบนัทึกใด ๆ ทางการแพทยข์องโรงพยาบาล หรือบคุคลใดที�ใหก้ารตรวจรกัษาหรือพยาบาล ในเรื�องใด ๆ 

ก็ตามที�มีผลต่อสขุภาพกายหรือสขุภาพจิตของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ใหค้วามยินยอมว่า การถ่ายเอกสาร หรือโทรสารเอกสารยินยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทางการแพทยฉ์บบันี �

มีผลใชบ้งัคบัตามกฎหมายเช่นเดียวกบัเอกสารตน้ฉบบั 

เช่นเดียวกับเอกสารตน้ฉบบั (สาํหรบัเจา้หนา้ที�)  

…………………………………… 

(……………………………………………………………………….)  

ลายเซ็นผูเ้อาประกนัภยั/ผูร้บัมอบอาํนาจ 

                                      วนัที� ............../.............../.............. 

    เลขที�บตัรประชาชน/พาสปอรต์:....................................................................... 
ความสมัพนัธ ์(กรณีเซ็นโดยผูร้บัมอบอาํนาจ):..................................................... 

 ขา้พเ จา้ประสงคข์อเลอืกวิธีการรบัค่าสินไหมโดย :- 
บญัชีธนาคารต่างประเทศ / International transfer payment :- 5) Bank address:……………………….....…………..……..………………. 

1) Name of account holder(claimant):………………..……………… 6)SWIFT Code :………………..………..……………………………………. 
2) Account Number:…………………………..…………….…………. 7) Currency :………………..………..….…………………….….…….……. 
3) Bank name:…………………...………………...…………………… 8) Your residence address:…………………………………………………. 
4) Currency: ……..………………………...……………………. 
บญัชีธนาคารในประเทศไทย / Thailand transfer payment :- 
ประเภทบญัชี :  ออมทรพัย ์ กระแสรายวนั ชื�อธนาคาร.................................................................สาขา..………………...……….………….…  
ชื�อบญัช ี……….….................................................................................. เลขที�บญัชี........................................................................................ 
*** พรอ้มนี�ใหถ่้ายสาํเนาสมุดคู่ฝากเงินและรบัรองสาํเนาถูกตอ้งแนบมาดว้ย *** 
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เอกสารที�ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน:- 
 
เอกสารเบื�องต้น (ฉบับจริง):- 

1)  แบบฟอรม์การเรียกรอ้งสินไหมทดแทนของบริษัทฯ พรอ้มกรอกขอ้มลูครบถว้นและถูกตอ้ง 

2)  ตั�วเครื�องบิน (Ticket) แ ล ะ บัต ร ขึ �น เ ค รื� อ ง   (Boarding Pass) 

3)  กาํหนดการเดินทาง ( Travel Itinerary) ข อ ง ส า ย ก า ร บิ น แ อ ร์ เ อ เ ชี ย  

4)  ใบเสร็จ ( Invoice) ข อ ง ส า ย ก า ร บิ น แ อ ร์ เ อ เ ชี ย เ อ็ ก ซ์  (ระบุค่าโดยสารและค่าใชจ้่ายอื�น ๆ) 

 เอกสารอื�น ๆ หรือข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับการเรียกร้องตามความคุ้มครองต่าง ๆ   (ฉบับจริง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื�น ):- 

1)  อุบัติเหตุส่วนบุคคล ( Personal Accident) ( เสยีชีวิต/ ทุพพลภาพถาวรสิ�นเชงิ/ สูญเสียอวยัวะและ/หรือสายตาจากอุบัติเหต)ุ:- 

1.1)  สาํเนาใบมรณะบตัร พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง (กรณีเสียชีวิต) 

1.2)  สาํเนาบันทึกประจาํวันของเจา้หนา้ที�ตาํรวจ พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยเจา้หนา้ที�ฯ เจา้ของคดี 

1.3)  สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นประทับ “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภัย พรอ้มรับรองสาํเนาถูกตอ้ง (กรณีเสียชีวิต) 

1.4)  สาํเนาหนังสือเดินทางของผูเ้อาประกันภัย หรือหลักฐานการเดินทาง พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

1.5)  สาํเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานผ่าพิสูจนศ์พ พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง ( กรณีเสียชีวิต) 

1.6)  สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นของผูร้บัผลประโยชน ์พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

1.7)  ใบรายงานแพทย ์หรือใบรองรองแพทยย์ืนยนัการทพุพภาพถาวรสิ �นเชิง หรือสญูเสียอวยัวะ หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัผูพ้ิการ 

 พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง (กรณีทพุพลภาพฯ หรือสญูเสียอวยัวะ) 

2)  การบอกเลิกการเดินทาง   (Flight Cancellation):- 

2.1)  ใบรายงานแพทย ์หรือใบรบัรองแพทยร์ะบอุาการสาํคญั ผลการวินจิฉัย และการรกัษาพยาบาล 

2.2)  สาํเนามรณะบัตรของผูเ้สียชีวิต (กรณีเกิดจากการเสียชีวิต) พรอ้มรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2.3)  สาํเนาสตูิบตัร, สาํเนาทะเบียนสมรส หรือเอกสารใด ๆ เพื�อยืนยนัความสมัพนัธก์รณีเกิดเหตเุกี�ยวขอ้งกับคู่สมรส บตุร หรือญาติใกลช้ิด 

3)  การลดจาํนวนวันเดินทาง   (Trip Curtailment):- 

3.1)  ใบรายงานแพทย ์หรือใบรบัรองแพทยร์ะบอุาการสาํคญั ผลการวินิจฉัย และการรกัษาพยาบาล 

3.2)  สาํเนามรณะบัตรของผูเ้สียชีวิต (กรณีเกิดจากการเสียชีวิต) พรอ้มรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3.3)  สาํเนาสตูิบตัร, สาํเนาทะเบียนสมรส หรือเอกสารใด ๆ เพื�อยืนยนัความสมัพนัธก์รณีเกิดเหตเุกี�ยวขอ้งกับคู่สมรส บตุร หรือญาติใกลช้ิด 

3.4)  สาํเนาใบเสร็จค่าใชจ้่ายในการเลื�อนตั�ว พรอ้มบัตรขึ �นเครื�อง (Boarding Pass) ของสายการบินแอรเ์อเชีย 

3.5)  สาํเนาใบเสร็จค่าโดยสารสายการบินพาณิชยอ์ื�นเพื�อทดแทนการเดินทางเดิม พรอ้มบัตรขึ �นเครื�อง ( Boarding Pass) 

4)  การล่าช้าของเที�ยวบินแบบพิเศษ (On-Time Guarantee):- 

4.1)  บตัรขึ �นเครื�อง ( Boarding Pass) 

4.2)  เอกสารที�จาํเป็นอื�น ๆ ตามที�บริษัทฯรอ้งขอ 

5)  ความสูญเสียหรือเสียหายต่อกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพยส์ินส่วนตัว   (Baggage or Personal Effects):- 

5.1)  รายงานความเสียหาย (Irregularity Report) ข อ งส า ยก าร บิน แอ ร์เ อ เ ชีย  

5.2)  ภาพถ่ยแสดงความเสียหายดังกล่าว 

5.3)  ใบเสนอราคา หรือใบเสร็จรบัเงินค่าซ่อมแซมทรพัยส์ินที�เสียหาย 

5.4)  Baggage Tag หรือบัตรรับเช็คอินกระเป๋าเดินทางของสายการบินแอร์เอเชีย 

5.5)  ใบบันทึกประจาํวันของเจา้หนา้ที�ตาํรวจทอ้งถิ�น พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยเจา้หนา้ที�เจา้ของคดี กรณีความสญูเสียหรอืความเสียหายเกิดจากการขู่เข็ญ  

หรือบงัคบัในลกัษณะรุนแรง 

6) ความล่าช้าของเที�ยวบิน (Flight Delay) และ/หรือการล่าช้าของบริษัทขนส่งสาธารณะ:- 

6.1)  เอกสารแสดงวนัเดินทาง ระยะเวลาล่าชา้ พรอ้มเหตผุลที�ล่าชา้จากายการบินหรือบริษัทขนส่งสาธารณะ 

6.2)  เอกสารที�จาํเป็นอื�น ๆ ตามที�บริษัทรอ้งขอ 

7)  การพลาดการต่อเที�ยวบิน 

7.1)  บตัรขึ �นเครื�องเที�ยวบินตอ่   (Boarding Pass) 

7.2)  เอกสารที�จาํเป็นอื�น ๆ ตามที�บริษัทฯรอ้งขอ 

8)  การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (Baggage Delay):- 

8.1)    Baggage Tag หรือบัตรรบัเช็คอินกระเป๋าเดินทางของสายการบินแอรเ์อเชีย 

8.2)    จดหมายรบัรองความสูญเสียหรือความเสียหายที�เกิดขึ �นจากสายการบินแอรเ์อเชีย หรือฝ่ายบริหารของบริษัทผูข้นส่ง (Irregularity Report) 

9)  ค่ารักษาพยาบาลเนื�องจากอุบัติเหตุ (Medical Expense):- 

9.1)  ใบรายงานแพทย ์หรือใบรบัรองแพทยร์ะบอุาการสาํคญั ผลการวินิจฉัย และการรกัษาพยาบาล 

9.2)  ใบเสร็จรบัเงิน ( ฉบบัจริง) ที� แ ส ด ง ร า ย ก า ร ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  และใบสรุปปิดหนา้งบ ( สรุปค่าใชจ้่ายทั�งหมด)   ของสถานพยาบาล 

10) ค่าใช้จ่ายในการเคลื�อนย้ายเพื�อรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการส่งศพกลับประเทศ (Emergency Medical Evacuation&Repatriation):- 

           10.1)  กรุณาติดต่อบริการ  Asia Assistance Network  ตลอด 24 ชั�วโมงที�หมายเลขโทรศัพท ์  +662 673 9005 



ฝ่ายสินไหมทดแทน โทรสาร : 662 078 5625, 626 อีเมล : airasia_claim@tuneprotect.com 

  

���� อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์ชั�น �� ถนนพระราม�  แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ����� โทร. 02 078 5625, 626 โทรสาร. 02 078 5601-3 tuneinsurance.co.th 

 

   เอกสารที�ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน:- 

 
เอกสารอื�น ๆ หรือข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับการเรียกร้องตามความคุ้มครองต่าง ๆ (ฉบับจริง เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอื�น):- 

11) การสูญเสียของเงินส่วนตัว:- 

11.1)  แบบฟอรม์การเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษัท 

11.2) รายการของที�สูญเสียหรือสูญหาย 

11.3) สาํเนาบันทึกประจาํวันของตาํรวจในท้องที�ที�เกิดเหตุ แลว้แต่กรณี 

11.4) หลกัฐานอื�น ๆ ที�บริษัทรอ้งขอตามความจาํเป็น 

12) การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที�เกี�ยวข้องกับการเดินทาง:- 

12.1) แบบฟอรม์การเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษัท 

12.2) สาํเนาหนังสือเดินทางของผูเ้อาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง แลว้แต่กรณี 

12.3) สาํเนาบันทึกประจาํวันของตาํรวจในท้องที�ที�เกิดเหตุ แลว้แต่กรณี 

12.4) ใบเสร็จรบัเงินตน้ฉบับที�แสดงรายการค่าใชจ้่าย 

12.5) เอกสารยืนยันการสูญหายหรือเสียหายของผูจ้ัดการหรือเจา้ของสถานพาํนักที�ผูเ้อาประกันภัยพักขณะที�เกิดการสูญหายหรือเสียหาย รวมทั�งเอกสารแสดงรายการ

จ่ายของผูจ้ดัการหรอืเจา้ของสถานพาํนกันั�น (ถา้มี) 

13) ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก;- 

13.1) แบบฟอรม์การเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนที�กาํหนดโดยบริษัท 

13.2) สาํเนาหนังสือเดินทางของผูเ้อาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง แลว้แต่กรณี 

13.3) สาํเนาบันทึกประจาํวันของตาํรวจในท้องที�ที�เกิดเหตุ แลว้แต่กรณี 

13.4) หลกัฐานอื�น ๆ ที�บริษัทรอ้งขอตามความจาํเป็น 

 

 


