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

Policy No.

Claim No.

(สําหรับผูเ้ อาประกันภัย)
รายละเอียด
กรมธรรม์

Tune Protect Travel Insurance by AirAsia: แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทน

แผนความคุม้ ครอง:  1. แผน One Way Direct
 3. แผน Fly Thru One Way

 2. แผน Return Direct
 4. แผน Fly Thun Return

วันทีซือกรมธรรม์:
ชือ-สกุล :
รายละเอียด
เพศ :
ผู้เอาประกันภัย ทีอยู:่
โทรศํพท์.:

รายละเอียด
เทียวบิน

รายละเอียดบุตร
(กรณีเรียกร้อง
สําหรับบุตร

อายุ :

เลขทีใบจอง (Booking Number):
วันทีโดยสารขาออก :
สายการบินเลขที:
วันทีโดยสารขาเข้า :
สายการบินเลขที:
ชือ – สกุล:
เพศ:

เลขทีบัตรประชาชน/พาสปอร์ต.:
รหัสไปรษณีย:์
อีเมล์:
สนามบิน :
เวลา :
สนามบิน :
เวลา :

ถึง
ถึง
ถึง
ถึง

อายุ:
เลขทีสูติบตั ร.:
(พร้อมแนบสําเนาสูติบตั รเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง)
จํานวนค่าสินไหมฯ ทีเรียกร้อง

กรุ ณาทํา "เครืองหมายถูก” หน้ าความคุ้มครองทีต้ องการจะเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทน:
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรุ ณาเลือกรายละเอียดด้านล่าง)
เสียชีวิตเนืองจากอุบตั ิเหตุ
ทุพพลภาพถาวรสินเชิงเนืองจากอุบตั ิเหตุ
สูญเสียอวัยวะ และ/หรือสายตาเนืองจากอุบตั ิเหตุ
การบอกเลิกการเดินทาง (กรณีเจ้าตัวประสบอุบัตเิ หตุ หรือเจ็บป่ วยร้ายแรง)
การบอกเลิกการเดินทาง
(กรณีคู่สมรส บุตร หรือญาติใกล้ชิดประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่ วยร้ายแรง)
การลดจํานวนวันเดินทาง (เฉพาะความคุ้มครองแบบเทียวไป-กลับ)
(กรณีเจ้าตัว คู่สมรส บุตร หรือญาติใกล้ชิดประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่ วยร้ายแรง)

ารก การสูญหายหรือเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว
รายละเอียด:
วันและสถานทีทีซือ
ราคาทีซือ
1)
2)
3)
4)
FLIGHT DELAY/COMMON CARRIER DELAY

อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชัน

ถนนพระราม แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทร. 02 078 5625, 626 โทรสาร. 02 078 5601-3 tuneinsurance.co.th

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

Tune Protect Travel Insurance by AirAsia: แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทน
จํานวนค่าสินไหมฯ ทีเรียกร้อง
การล่าช้าของเทียวบิน
การพลาดการต่อเทียวบิน
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
ค่ารักษาพยาบาลเนืองจากอุบัติเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการเคลือนย้ายเพือรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการส่งศพกลับประเทศ
การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารทีเกียวข้องกับการเดินทาง
การสูญเสียของเงินส่วนตัว
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
การล่าช้าของบริษัทขนส่งสาธารณะ

รายละเอียด

อุบตั ิเหตุ/
ความเสียหาย

วัน/เวลาทีเกิดเหตุ:
สถานทีเกิดเหตุ:
กรุณาอธิบายเหตุการณ์ทีเกิดขึนโดยละเอียด:
ชือ-สกุลและทีอยู่ของพยาน:
ลักษณะและปริมาณความเสียหายทีเกิดขึน:
สถานีตาํ รวจทีรับผิดชอบคดี:

เลขทีคดี/บันทึกประจําวัน(โปรดแนบเอกสาร):

ข้าพเจ้าในฐานะผูเ้ รียกร้องค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัยขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทีได้แถลงไว้นันเป็ นความจริงและถูกต้อง ข้าพเจ้ามิได้ปกปิ ดข้อมูลใด ๆ ที
เกียวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนี และขอให้ความยินยอมไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ณ ทีนีต่อ บริษัท ทูนประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในอันทีจะได้ขอ้ มูลที
เกียวข้องกับประวัติการรักษา ใบสังจ่ายยา วิธีให้การรักษาหรือบันทึกใด ๆ ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล หรือบุคคลใดทีให้การตรวจรักษาหรือพยาบาล ในเรืองใด ๆ
ก็ตามทีมีผลต่อสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าให้ความยินยอมว่า การถ่ายเอกสาร หรือโทรสารเอกสารยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลทางการแพทย์ฉบับนี
มีผลใช้บงั คับตามกฎหมายเช่นเดียวกับเอกสารต้นฉบับ
เช่นาหรั
เดีบยวกั
เอกสารต้
(สํ
เจ้าบหน้
าที) นฉบับ

……………………………………
(……………………………………………………………………….)
ลายเซ็นผูเ้ อาประกันภัย/ผูร้ บั มอบอํานาจ
วันที ............../.............../..............
เลขทีบัตรประชาชน/พาสปอร์ต:.......................................................................
ความสัมพันธ์ (กรณีเซ็นโดยผูร้ บั มอบอํานาจ):.....................................................

ข้าพเจ้าประสงค์ขอเลือกวิธีการรับค่าสินไหมโดย :บัญชีธนาคารต่างประเทศ / International transfer payment :1) Name of account holder(claimant):………………..………………
2) Account Number:…………………………..…………….………….
3) Bank name:…………………...………………...……………………

5) Bank address:……………………….....…………..……..……………….
6)SWIFT Code :………………..………..…………………………………….
7) Currency :………………..………..….…………………….….…….…….
8) Your residence address:………………………………………………….

4) Currency: ……..………………………...…………………….
บัญชีธนาคารในประเทศไทย / Thailand transfer payment :ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ กระแสรายวัน ชือธนาคาร.................................................................สาขา..………………...……….………….…
ชือบัญชี ……….….................................................................................. เลขทีบัญชี........................................................................................
*** พร้อมนีให้ถ่ายสําเนาสมุดคู่ฝากเงินและรับรองสําเนาถูกต้องแนบมาด้วย ***

อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชัน

ถนนพระราม แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทร. 02 078 5625, 626 โทรสาร. 02 078 5601-3 tuneinsurance.co.th

ฝ่ ายสินไหมทดแทน โทรสาร : 662 078 5625, 626 อีเมล : airasia_claim@tuneprotect.com
เอกสารทีใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน:เอกสารเบืองต้น (ฉบับจริง):1) แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทนของบริษัทฯ พร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง
2) ตัวเครืองบิน (Ticket) แล ะบั ต รขึ นเค รื อง (Boarding Pass)
3) กําหนดการเดินทาง ( Travel Itinerary) ข องส า ยกา รบิ น แอร์ เ อเชี ย
4) ใบเสร็จ (Invoice) ของส ายการบิ น แอร์ เ อเชี ย เอ็ ก ซ์ (ระบุค่าโดยสารและค่าใช้จ่า ยอืน ๆ)
เอกสารอืน ๆ หรือข้อมูลทีเกียวข้องกับการเรียกร้องตามความคุ้มครองต่าง ๆ (ฉบับจริง เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอืน ):1) อุบัติเหตุส่วนบุคคล ( Personal Accident) (เสียชีวิต/ ทุพพลภาพถาวรสินเชิง/ สูญเสียอวัยวะและ/หรือสายตาจากอุบัติเหตุ):1.1) สําเนาใบมรณะบัตร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีเสียชีวิต)
1.2) สําเนาบันทึกประจําวันของเจ้าหน้าทีตํารวจ พร้อ มรับ รองสําเนาถูกต้อ งโดยเจ้าหน้า ทีฯ เจ้าของคดี
1.3) สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชน และสํา เนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีเสียชีวิต)
1.4) สําเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกัน ภัย หรือหลักฐานการเดิน ทาง พร้อ มรับ รองสําเนาถูกต้อ ง
1.5) สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานผ่าพิสูจน์ศพ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ( กรณีเสียชีวิต)
1.6) สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชน และสํา เนาทะเบียนบ้านของผูร้ บั ผลประโยชน์ พร้อ มรับรองสําเนาถูกต้อ ง
1.7) ใบรายงานแพทย์ หรือใบรองรองแพทย์ยืนยันการทุพพภาพถาวรสินเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ หรือสําเนาบัตรประจําตัวผูพ้ ิการ
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีทพุ พลภาพฯ หรือสูญเสียอวัยวะ)
2) การบอกเลิกการเดินทาง (Flight Cancellation):2.1) ใบรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ระบุอาการสําคัญ ผลการวินจิ ฉัย และการรักษาพยาบาล
2.2) สําเนามรณะบัต รของผูเ้ สียชีวิต (กรณีเกิดจากการเสียชีวิต) พร้อ มรับรองสําเนาถูกต้อง
2.3) สําเนาสูติบตั ร, สําเนาทะเบียนสมรส หรือเอกสารใด ๆ เพือยืนยันความสัมพันธ์กรณีเกิดเหตุเกียวข้องกับคู่สมรส บุตร หรือญาติใกล้ชิด
3) การลดจํานวนวันเดิน ทาง (Trip Curtailment):3.1) ใบรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล
3.2) สําเนามรณะบัต รของผูเ้ สียชีวิต (กรณีเกิดจากการเสียชีวิต) พร้อ มรับรองสําเนาถูกต้อง
3.3) สําเนาสูติบตั ร, สําเนาทะเบียนสมรส หรือเอกสารใด ๆ เพือยืนยันความสัมพันธ์กรณีเกิดเหตุเกียวข้องกับคู่สมรส บุตร หรือญาติใกล้ชิด
3.4) สําเนาใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการเลือนตัว พร้อมบัตรขึนเครือง (Boarding Pass) ของสายการบินแอร์เอเชีย
3.5) สําเนาใบเสร็จค่า โดยสารสายการบิน พาณิชย์อืนเพือทดแทนการเดินทางเดิม พร้อมบัตรขึนเครือง ( Boarding Pass)
4) การล่าช้าของเทียวบินแบบพิเศษ (On-Time Guarantee):4.1) บัตรขึนเครือง ( Boarding Pass)
4.2) เอกสารทีจําเป็ นอืน ๆ ตามทีบริษัทฯร้องขอ
5) ความสูญเสียหรือเสียหายต่อกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว (Baggage or Personal Effects):5.1) รายงานความเสียหาย (Irregularity Report) ของส ายการบิ น แอร์ เ อเชี ย
5.2) ภาพถ่ยแสดงความเสียหายดังกล่าว
5.3) ใบเสนอราคา หรือใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซมทรัพย์สินทีเสียหาย
5.4) Baggage Tag หรื อ บั ต รรับ เช็ ค อิ น กระเป๋ าเดิ น ทางของสายการบิ น แอร์เ อเชี ย
5.5) ใบบันทึกประจําวันของเจ้าหน้าทีตํารวจท้องถิน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าทีเจ้าของคดี กรณีความสูญเสียหรือความเสียหายเกิดจากการขู่เข็ญ
หรือบังคับในลักษณะรุนแรง
6) ความล่าช้าของเทียวบิน (Flight Delay) และ/หรือการล่าช้าของบริษัทขนส่งสาธารณะ:6.1) เอกสารแสดงวันเดินทาง ระยะเวลาล่าช้า พร้อมเหตุผลทีล่าช้าจากายการบินหรือบริษัทขนส่งสาธารณะ
6.2) เอกสารทีจําเป็ นอืน ๆ ตามทีบริษัทร้องขอ
7) การพลาดการต่อเทียวบิน
7.1) บัตรขึนเครืองเทียวบินต่อ (Boarding Pass)
7.2) เอกสารทีจําเป็ นอืน ๆ ตามทีบริษัทฯร้องขอ
8) การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (Baggage Delay):8.1) Baggage Tag หรือบัตรรับเช็คอินกระเป๋ าเดินทางของสายการบินแอร์เอเชีย
8.2) จดหมายรับรองความสูญเสียหรือความเสียหายทีเกิดขึนจากสายการบินแอร์เอเชีย หรือฝ่ ายบริหารของบริษัทผูข้ นส่ง (Irregularity Report)
9) ค่ารักษาพยาบาลเนืองจากอุบัติเหตุ (Medical Expense):9.1) ใบรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล
9.2) ใบเสร็จรับเงิน ( ฉบับจริง) ที แ ส ด ง ร าย ก า ร ค่ า ใ ช้ จ่ า ย และใบสรุปปิ ดหน้างบ ( สรุปค่าใช้จ่ายทังหมด) ของสถานพยาบาล
10) ค่าใช้จ่ายในการเคลือนย้ายเพือรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการส่งศพกลับประเทศ (Emergency Medical Evacuation&Repatriation):10.1) กรุณาติดต่อบริการ Asia Assistance Network ตลอด 24 ชัวโมงทีหมายเลขโทรศัพท์ +662 673 9005
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ฝ่ ายสินไหมทดแทน โทรสาร : 662 078 5625, 626 อีเมล : airasia_claim@tuneprotect.com
เอกสารทีใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน:เอกสารอืน ๆ หรือข้อมูลทีเกียวข้องกับการเรียกร้องตามความคุ้มครองต่าง ๆ (ฉบับจริง เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอืน):11) การสูญเสียของเงินส่วนตัว:11.1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษัท
11.2) รายการของทีสูญเสียหรือสูญหาย
11.3) สําเนาบันทึกประจําวัน ของตํารวจในท้องทีทีเกิดเหตุ แล้ว แต่กรณี
11.4) หลักฐานอืน ๆ ทีบริษัทร้องขอตามความจําเป็ น
12) การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารทีเกียวข้องกับการเดินทาง:12.1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษัท
12.2) สําเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง แล้ว แต่กรณี
12.3) สําเนาบันทึกประจําวัน ของตํารวจในท้องทีทีเกิดเหตุ แล้ว แต่กรณี
12.4) ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับทีแสดงรายการค่าใช้จ่าย
12.5) เอกสารยืนยันการสูญหายหรือเสียหายของผูจ้ ัดการหรือเจ้าของสถานพํานักทีผูเ้ อาประกันภัยพักขณะทีเกิดการสูญหายหรือเสียหาย รวมทังเอกสารแสดงรายการ
จ่ายของผูจ้ ดั การหรือเจ้าของสถานพํานักนัน (ถ้ามี)
13) ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก;13.1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษัท
13.2) สําเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง แล้ว แต่กรณี
13.3) สําเนาบันทึกประจําวัน ของตํารวจในท้องทีทีเกิดเหตุ แล้ว แต่กรณี
13.4) หลักฐานอืน ๆ ทีบริษัทร้องขอตามความจําเป็ น
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