
CLAIM NOTIFICATION FORM

สวนท่ี 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัย POLICY DETAILS

กรมธรรมเลขท่ี วันหมดอายุ
Policy No. Renewal Date

ผูเอาประกันภัย
Insured Name

ท่ีอยู
Address

โทรศัพท โทรศัพทมือถือ โทรสาร อีเมล
Tel. Mobile Phone No. Fax. E-mail

สวนท่ี 2 เหตุการณของอุบัติเหตุท่ีเก่ียวของ THE EVENT

สาเหตุของความเสียหายหรือสูญหาย
Nature of loss or damage

สถานท่ีเกิดเหตุ
Address where the loss or damage occurred

วัน-เวลาท่ีเกิดเหตุ บุคคลผูพบเห็นเหตุการณ
Date and time of loss or damage By whom discovered

ระบุเหตุการณโดยละเอียด
Please state in full what happened

ระบุชื่อเละท่ีอยูของบุคคลท่ีทําใหเกิดความเสียหายดังกลาว
Please state the name and address of person (if known) causing the loss or damage

กรณีท่ีมีการบุกรุก ประตูหรือหนาตางสวนใดไดรับความเสียหาย?
If entry was illegal, which windows of doors were forced?

มีบุคคลอยูในสถานท่ีเกิดเหตุขณะเกิดเหตุการณดังกลาวหรือไม?
Were the premises occupied at the time?               Yes      No

ถา "ไมมี" โปรดระบุวันและเวลาสุดทายท่ีมีบุคคลอยู ณ สถานท่ีดังกลาว? วัน เวลา
If "No" state date and time they were last occupied before the event Date Time

ไดแจงความไวแลวท่ีสถานีตํารวจ วัน เวลา
Please state the name of which police station was advised Date Time

(โปรดแนบใบแจงความมาดวย)
(Please enclose police report)

กรุณาแจงความตอเจาหนาท่ีตํารวจทุกครั้งท่ีทรัพยเสียหาย สูญหาย ถูกโจรกรรม หรือถูกทําลาย
It is important to inform the police at once if the claim is for articles lost, stolen, maliciously destroyed or damaged

สวนท่ี 3 รายละเอียดทรัพยสินท่ีสูญเสียหรือเสียหาย THE PROPERTY LOST OR DAMAGED

ทานเปนเจาของทรัพยสินท่ีเสียหายใชหรือไม?
Are you the owner? Yes       No

ถา "ไมใช" โปรกระบุชื่อและท่ีอยูของเจาของทรัพยสินและบุคคลท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสินดังกลาว
If "No" state name and address of the owner or any others party having interest in the property

ทรัพยสินดังกลาวมีการประกันภัยไวกับบริษัทประกันภัยอื่นหรือไม?

มี ไมมี

ใช ไมใช

 มี (โปรดแนบสําเนากรมธรรม) ไมมี



Are there any other insurance policies in existence for this property. Yes (Please enclose copy of policy) No

ถา "มี" โปรดระบุชื่อและหมายเลขกรมธรรม บริษัท หมายเลขกรมธรรม
If "Yes" state name and policy no. Name of other Insurance Policy No.

สถานท่ีเก็บสินคาดังกลาวใชเปน
Please state nature of the premises Dwelling Shop Factory

Petrol Station Other (State)

ทานเคยเรียกรองคาเสียหายจากสาเหตุเดียวกันนี้กับบริษัทอื่นมากอนหรือไม?
Have you ever before made a claim of this nature to any insurer?                Yes No

ถา "เคย" โปรดกรอกรายละเอียด บริษัท จํานวนเงินสินไหมท่ีได
If "Yes" state details Name of Insured Amount Paid

สวนท่ี 4 รายการความเสียหายหรือสูญหาย DETAILS OF CLAIMS

ตัวอาคารหรือกระจก (BUILDINGS OR BREAKAGE OF GLASS)

Total

ทรัพยสินท่ีเก็บอยูในอาคาร (CONTENTS)

Total

ทรัพยสินท่ีเก็บอยูนอกอาคาร (PROPERTY LOST/DAMAGE OUTDOORS)
โปรดกรอกรายละเอียด
Descripe fully and state circumstance

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริง ถูกตองและสมบูรณ
I/We declare that the above claim statement is true and complete.

ลงชื่อผูเรียกรอง วันท่ี
Signature of claimant Date

Tokio Marine Insurance (Thailand) Public Company Limited
1 Empire Tower, 40th Fl., Room 4001-4003, 4007-4009, 4012 South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120

มูลคาเสียหาย มูลคาเรียกรอง
หักคาสึกหรอและคา

เสื่อมราคา

Adjustment for 
previous depreciation 

or improvement
Net amount of claim

รายการท่ีเสียหาย อายุการใชงาน มูลคา ณ วันเกิดเหตุ

Describe and specity 
the extent of damage

Age of building or 
damaged fixtures, 

fiftings etc

Value of Property at 
time of loss or 

damage

  Amount of damage         
sustained        (attach 

estimate)

รายการท่ีเสียหาย
วันท่ีครอบครอง หรือ 

อายุการใชงาน
มูลคาทรัพยสิน มูลคาเสียหาย

Cost price
  Amount of damage         

sustained        (attach 
estimate)

Value of salvage Net amount of claim

มูลคาซาก
มูลคาเรียกรองหลังหักคาเสื่อมและ

คาซาก

Descripe and specify 
the extent of damage

Date acquired or age 
or property at time of 

loss or damage

 มี (โปรดแนบสําเนากรมธรรม)

  ท่ีอยูอาศัย   รานคา   โรงงาน

  ปมน้ํามัน   อ่ืนๆ (ระบุ)

ใช ไมใช


