กองทุนประกันวิ นาศภัย
แบบคาขอรับค่าสิ นไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ
เขียนที่
วันที่
เรียน ผูจ้ ดั การกองทุนประกันวินาศภัย
ข้าพเจ้า

อยู่บา้ นเลขที่
หมายเลขโทรศัพท์
ข้าพเจ้าเป็ น
ผูเ้ อาประกัน
ทายาทของผูเ้ อาประกัน
ผูร้ บั ประโยชน์
ผูร้ บั มอบอานาจ
ตามกรมธรรม์เลขที่
ของบริษทั
ซึง่ ครบกาหนดเมื่อ
วันที่
และมีสทิ ธิได้รบั เงินจานวน
บาท ข้า พเจ้า มิไ ด้ ร ับ เงิน ดัง กล่ า วจนพ้น อายุ ค วามตามสัญ ญา
เนื่องจาก
ต่อมาได้รบั แจ้งจาก
ว่ ามีเงินที่ไม่ ได้ไปรับจนล่ วงพ้น อายุ
ความ และบริษทั ได้นาส่งเงินจานวน
บาท เข้ากองทุนประกันวินาศภัยแล้ว
ข้าพเจ้าประสงค์จะขอรับเงินจานวน
บาท คืนจากกองทุนประกันวินาศภัย และ
จะรับเช็คทีก่ องทุนประกันวินาศภัย
จะรับเช็คทีส่ านักงาน คปภ. ภูมภิ าค/จังหวัด
โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคาร
สาขา
เลขทีบ่ ญ
ั ชี
โดยข้าพเจ้ายินยอมในการให้ธนาคารหักค่าธรรมเนียมธนาคารจากจานวนเงินทีจ่ ะได้รบั และข้าพเจ้าได้แนบสาเนาหน้าแรก
ของบัญชีเงินฝากซึง่ มีช่อื ของข้าพเจ้าและเลขทีบ่ ญ
ั ชีมาพร้อมนี้
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบคาขอ ดังต่อไปนี้
กรณี เป็ นผูเ้ อาประกัน /ทายาทของผูเ้ อาประกัน/ ผู้รบั ประโยชน์
1. กรมธรรม์ประกันภัย (หรือสาเนากรณีท่ี ต้นฉบับสูญหาย)
2. หนังสือแจ้งความ (กรณีตน้ ฉบับกรมธรรม์สญ
ู หาย)
3. หนังสือรับรองบุคคล
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันและ/หรือทายาทของผู้
เอาประกันและ/หรือผูร้ บั ประโยชน์
5. สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ อาประกันและ/หรือทายาทของผูเ้ อาประกัน
และ/หรือผูร้ บั ประโยชน์
6. หนังสือแจ้งจากบริษทั ประกันวินาศภัยว่าได้นาส่งเงินเข้ากองทุน (ถ้ามี)
7. สาเนาใบมรณบัตรของผูเ้ อาประกัน (ถ้ามี)
8. คาสังศาลตั
่
ง้ ผูจ้ ดั การมรดก (ถ้ามี)
9. หลักฐานการแจ้งข้อความต่อสถานีตารวจว่าได้รบั ความยินยอมจาก
ทายาทอื่น/ได้รบั มอบหมาย (เฉพาะกรณีไม่ระบุผรู้ บั ประโยชน์)
10. อื่น ๆ (เช่น กรณีโอนเงินเข้าบัญชีตอ้ งมีหลักฐานสมุดเงินฝาก)........

กรณี เป็ นผูร้ บั มอบอานาจ
(ต้องมีเอกสารทางช่องซ้ายประกอบตามแต่ละกรณี) และมี
1.
หนังสือมอบอานาจ
2.
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ บั มอบอานาจ
3.
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของพยานในหนังสือ
มอบอานาจ (กรณีจานวนเงินทีข่ อรับเกินกว่า 50,000 บาท)
กรณี ผร้ ู บั ประโยชน์ เป็ นนิ ติบุคคล
(ต้องมีเอกสารทางช่องซ้ายประกอบตามแต่ละกรณี) และมี
1. หนังสือรับรองนิตบิ ุคคลจากกระทรวงพาณิชย์
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อี านาจกระทาการแทน
นิตบิ ุคคล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่เคยได้รบั เงินดังกล่าวจากกองทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย กรมการประกันภัย หรือ
สานักงาน คปภ. กองทุนประกันวินาศภัย มาก่อนและรับทราบว่า กองทุนฯ จะจ่ายเงินคืนต่อเมื่อได้รบั แจ้งคายืนยันการนาส่งเงินเข้า
กองทุนฯ จากบริษทั ประกันวินาศภัยแล้ว หรือเมื่อได้ตรวจสอบหลักฐานการนาส่งเงินเข้ากองทุนฯ แล้วเท่านัน้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

…………………………………
(.......................................................)
กองทุนประกันวินาศภัย ชั้น 5 อาคารสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2515-3999 ต่อ 5007

(สามารถส่งเอกสารทางไปรษณียไ์ ด้)

ม 58-1

วิ ธีการยื่นแบบคาขอรับค่าสิ นไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ
1. ผูม้ ีสิทธิ ยื่นคาขอรับค่าสิ นไหมทดแทนที่ ล่วงพ้น
อายุความ
ผูม้ สี ทิ ธิยน่ื คาขอรับค่าสินไหมทดแทนทีล่ ่วงพ้นอายุ
ความ ได้แก่ ผู้เอาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือ
ทายาทของผู้เอาประกันภัย แล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัท
ประกัน ภัย ได้น าส่ ง จ านวนเงิน ดัง กล่ า วเข้า กองทุ น
ประกันวินาศภัยแล้ว
2. การขอรับแบบคาขอรับ ค่าสิ นไหมทดแทนที่
ล่วงพ้นอายุความ
ผู้เอาประกันภัย ผู้รบั ประโยชน์ หรือทายาทของ
ผูเ้ อาประกันภัย ตาม ข้อ 1 ทีป่ ระสงค์จะขอรับ ให้ย่นื
คาขอตามแบบที่กองทุน ก าหนด โดยสามารถขอรับ
แบบคาขอดังกล่าวได้ท่กี องทุนประกัน วินาศภัย หรือ
สานักงาน คปภ. ส่วนภูมภิ าค/จังหวัด หรือดาวน์โหลด
แบบคาขอจากhttp://www.oic.or.th/fund_nonlife/
3. สถานที่ ยื่นแบบคาขอรับค่าสิ นไหมทดแทนที่
ล่วงพ้นอายุความ
ยื่น แบบค าขอได้ท่ีก องทุ น ประกัน วิน าศภัย หรือ
สานักงาน คปภ. ส่วนภูมภิ าค / จังหวัด
4.เอกสารประกอบการยื่ น ค าขอรับ ค่ า สิ นไหม
ทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ
(เอกสารสาเนาในข้อ 4 ทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ
รับรอง)
4.1 กรณี เป็ นผูเ้ อาประกันหรือผูร้ บั ประโยชน์
4.1.1 กรมธรรม์ประกันภัย (หรือสาเนากรณีทต่ี ้นฉบับ
สูญหาย)
4.1.2 หนังสือแจ้งความ (กรณีต้นฉบับกรมธรรม์สูญ
หาย)
4.1.3 หนังสือรับรองบุคคล (ตามแบบกาหนด)
4.1.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เอาประกัน
และ/หรือผูร้ บั ประโยชน์
4.1.5 สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ อาประกันและ/หรือ
ผูร้ บั ประโยชน์
4.1.6 หนังสือแจ้งหรือยืนยันจากบริษทั ประกัน ชีวติ
ว่าได้นาเงินส่งเข้ากองทุนแล้ว (ถ้ามี)
4.1.7 สาเนาใบมรณบัตรของผูเ้ อาประกัน (กรณีเป็น
ผูร้ บั ประโยชน์)
(คาอธิ บาย 4.1.6 : โดยทัวไป
่ บริษทั จะทาหนังสือ
แจ้งผูเ้ อาประกันว่าได้นาเงินค่าสินไหมทดแทนทีล่ ่วงพ้น
อายุความส่งเข้ากองทุน ผู้เอาประกันจึงทราบและมาขอ
เงินคืนจากกองทุน หนังสือแจ้งจากบริษทั ประกันภัยนี้จะ
ช่วยลดขันตอนของกองทุ
้
นในการค้นเอกสารเดิมหรือการ
ด าเนิ น การขอใบยืน ยัน จากบริษัท กองทุ น สามารถ
จ่ายเงินให้แก่ผู้มสี ทิ ธิได้เร็วขึน้ ในกรณีไม่ได้รบั หนังสือ
ดังกล่ าว ผู้ย่นื คาขออาจขอหนังสือดังกล่ าวจากบริษัท
ประกันภัยก็ได้)

4.2 กรณี เป็ นทายาทของผูเ้ อาประกัน
4.2.1 กรมธรรม์ประกัน ภัย (หรือ ส าเนากรณีท่ี
ต้นฉบับสูญหาย)
4.2.2 หนังสือแจ้งความ (กรณีต้นฉบับกรมธรรม์สูญ
หาย)
4.2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของทายาท
4.2.4 ส าเนาทะเบีย นบ้า นของทายาทและผู้เ อา
ประกัน
4.2.5 หนังสือแจ้งหรือยืนยันจากบริษทั ประกันภัยว่า
ได้นาเงินส่งเข้ากองทุนแล้ว (ถ้ามี)
(คาอธิ บาย 4.2.5 : เหมือนคาอธิบายข้อ 4.1.5)
4.2.6 สาเนาใบมรณบัตรของผูเ้ อาประกัน
4.2.7 คาสังศาลตั
่
ง้ ผูจ้ ดั การมรดก (ถ้ามี)
4.2.8 หลักฐานการแจ้งข้อความต่อสถานีตารวจว่า
ได้รบั ความยินยอมจากทายาทอื่นหรือได้รบั มอบหมาย
จากทายาทอื่น
(คาอธิ บาย 4.2.8 : กรณีกรมธรรม์ไม่ระบุผู้รบั
ประโยชน์ ทายาทของผู้เอาประกันที่มาขอรับเงินคืน
ต้องแจ้งข้อความต่อสถานีตารวจว่าได้รบั ความยินยอม
จากทายาทอื่นหรือได้รบั มอบหมายจากทายาทอื่น)
4.3 กรณี ผ้ยู ื่นแบบคาขอเป็ นนิ ติบุคคล
4.3.1 เอกสารตามข้อ 4.1 หรือ 4.2 แล้วแต่กรณี
4.3.2 หนังสือรับรองนิตบิ ุคคลจากกระทรวงพาณิชย์
4.3.3 ส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชนผู้ม ีอ านาจ
กระทาการนิตบิ ุคคล
4.4 กรณี เป็ นผูร้ บั มอบอานาจ
4.4.1 หนังสือมอบอานาจ
4.4.2 เอกสารของผู้ม อบอ านาจตามแต่ ก รณี 4.1
หรือ 4.2 หรือ 4.3
4.4.3 สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชนของผู้รบั มอบ
อานาจ และแสดงบัตรประจาตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่
ผูร้ บั แบบคาขอรับจานวนเงิน
4.4.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของพยาน (ใน
กรณีท่จี านวนเงินที่ย่นื คาขอรับเกินกว่า 50,000 บาท
ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้องของผู้ลงลายมือ ชื่อเป็ นพยานในหนังสือ
มอบอานาจด้วย)
4.5 สาหรับผู้ยื่นคาขอรับเงิ นที่ แสดงความประสงค์
ให้ กองทุ นโอนเงิ นเข้ าบัญชี โดยผู้ยื่ นค าขอเป็ นผู้
รับภาระค่ าใช้ จ่ ายการโอนเงิ นและค่ าธรรมเนี ยม
ธนาคาร
ผูย้ ่นื คาขอต้องระบุรายละเอียดธนาคารในแบบคา
ขอ และแนบส าเนาหน้ า แรกของสมุด บัญ ชีเ งิ น ฝาก
ประเภทออมทรัพ ย์ข องธนาคารซึ่งมีช่อื เจ้าของบัญชี
และเลขทีบ่ ญ
ั ชี กองทุนจะโอนเงินให้เฉพาะชื่อในบัญชี
เงินฝากตรงกับผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงิน

5. การจ่ายเงิ นคืนจากกองทุนประกันวิ นาศภัย
กองทุนจะจ่ายเงินให้แก่ผยู้ น่ื แบบคาขอรับค่าสินไหม
ทดแทนทีล่ ่วงพ้นอายุความ เมือ่
5.1 ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแล้ว
5.2 ได้ร บั อนุ ม ตั ิจ่ายเงินจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุนประกันวินาศภัย
6. วิ ธีการจ่ายเงิ น
กองทุนจะจ่ายด้วยเช็คของกองทุนประกัน วินาศภัย
โดยเป็นเช็คขีดคร่อม สังจ่
่ ายชื่อผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงิน หรือ
โอนทางธนาคารตามจานวนเงินที่บริษทั ประกันวินาศ
ภัยได้นาเงินส่งเข้ากองทุนประกันวินาศภัย
7. วิ ธีการจ่ายเช็คให้แก่ผ้ยู ื่นคาขอ โดยวิ ธีใดวิ ธี
หนึ่ งดังนี้
7.1 ผูย้ ่นื คาขอรับเงินมารับเช็คด้วยตนเองทีท่ าการ
กองทุนประกันวินาศภัย
7.2 ผูย้ น่ื คาขอรับเงินมารับเช็คได้ท่ี สานักงาน คปภ.
ส่วนภูมภิ าค / จังหวัด
7.3 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้มสี ทิ ธิได้รบั เงิน
(หากมีค่าใช้จ่ายการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร
ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินทีย่ น่ื แบบเป็นผูร้ บั ภาระโดยกองทุนจะ
หักจากจานวนเงินที่โอนนัน้ ตามอัตราที่ธนาคารเรียก
เก็บ)
กองทุนจะถือว่าผูย้ ่นื แบบคาขอจะมารับ ณ สถานที่
ยืน่ เรือ่ ง หากผูย้ น่ื แบบคาขอไม่ได้กรอกข้อมูลในส่วนนี้

8. สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่
8.1 กองทุนประกันวิ นาศภัย
เลขที่ 22/79 อาคารส านั กงาน คปภ.
ชัน้ 5 ถนนรัช ดาภิเ ษก แขวงจัน ทรเกษม
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2515-3999 ต่อ 5007
โทรสาร 0-2513-4753
Email: gif@oic.or.th
8.2 ส านั ก งาน คปภ. ภูมิภ าค/จัง หวัด
ทัวประเทศ
่
ดูขอ้ มูลได้ท่ี
http://www.oic.or.th/fund_nonlife/ หรือ
โทร 1186

