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Policy No. Claim No. 
(ส าหรับผู้เอาประกันภยั) Tune Protect Travel Insurance by AirAsia: แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทน 

  
รายละเอียด
กรมธรรม์ 
 

 

แผนความคุ้มครอง:    1. แผน One Way Direct  2. แผน Return Direct 
 3. แผน Fly Thru One Way  4. แผน Fly Thun Return 

  วนัที่ซือ้กรมธรรม์: 
 

 
รายละเอียด 

ผู้เอาประกนัภยั 

 

 

ชื่อ-สกลุ : 
เพศ : อาย ุ: เลขที่บตัรประชาชน/พาสปอร์ต.: 
ที่อยู:่ รหสัไปรษณีย์: 
โทรศํพท์.: อีเมล์: 

  

 
 

รายละเอียด
เที่ยวบิน 

เลขที่ใบจอง (Booking Number): 
วนัที่โดยสารขาออก : สยามบิน : ถึง 
สายการบินเลขที่: เวลา : ถึง 
วนัที่โดยสารขาเข้า : สนามบิน : ถึง 
สายการบินเลขที่: เวลา : ถึง 

 รายละเอียดบุตร 
(กรณีเรียกร้อง
ส าหรับบุตร 

ชื่อ – สกลุ: อาย:ุ 
เพศ: เลขที่สตูิบตัร.: 

(พร้อมแนบส ำเนำสูติบตัรเซ็นรับรองส ำเนำถูกตอ้ง) 

กรุณาท า "เคร่ืองหมายถูก” หน้าความคุ้มครองทีต้่องการจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน: 

                     อุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรุณาเลือกรายละเอียดด้านล่าง) 
   เสียชีวิตเนื่องจากอบุตัิเหต ุ

   ทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงเนื่องจากอบุตัิเหต ุ

              สญูเสียอวยัวะ และ/หรือสายตาเนื่องจากอบุตัิเหต ุ

 

 

จ านวนค่าสินไหมฯ ที่เรียกร้อง 

 

 

  

การบอกเลิกการเดินทาง  (กรณีเจ้าตัวประสบอุบัตเิหตุ หรือเจบ็ป่วยร้ายแรง)  

  

การบอกเลิกการเดินทาง 
(กรณีคู่สมรส บุตร หรือญาติใกล้ชิดประสบอุบัติเหตุหรือเจบ็ป่วยร้ายแรง) 

 

  

การลดจ านวนวันเดินทาง (เฉพาะความคุ้มครองแบบเที่ยวไป-กลับ) 
(กรณีเจ้าตัว คู่สมรส บุตร หรือญาตใิกล้ชิดประสบอุบัติเหตุหรือเจบ็ป่วยร้ายแรง) 

 

 
    การก  การสูญหายหรือเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว 

รายละเอียด:     วันและสถานที่ที่ซือ้  ราคาที่ซือ้ 

1) 

 

2)  

3)  

4)  

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

การล่าช้าของเท่ียวบิน  

 จ านวนค่าสินไหมฯ ที่เรียกร้อง 

 การพลาดการต่อเท่ียวบิน  

 การล่าช้าของกระเป๋าเดนิทาง  

 ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัตเิหต ุ  

 ค่าใช้จ่ายในการเคล่ือนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการส่งศพกลับประเทศ  

 การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทาง  

 การสูญเสียของเงินส่วนตัว  

 ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก  

  
การล่าช้าของบริษัทขนส่งสาธารณะ  

  

 
 

รายละเอียด 

อบุตัิเหต/ุ 

ความเสียหาย 

วนั/เวลาท่ีเกิดเหต:ุ 
สถานท่ีเกิดเหต:ุ 
กรุณาอธิบายเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยละเอียด: 
ช่ือ-สกลุและท่ีอยู่ของพยาน: 

 
ลกัษณะและปริมาณความเสียหายท่ีเกิดขึน้: 
สถานีตํารวจท่ีรับผิดชอบคดี: เลขท่ีคดี/บนัทกึประจําวนั(โปรดแนบเอกสาร): 

 ข้าพเจ้าในฐานะผู้ เรียกร้องค่าเสียหายตามสญัญาประกนัภยัขอรับรองว่าข้อความข้างต้นท่ีได้แถลงไว้นัน้เป็นความจริงและถกูต้อง ข้าพเจ้ามิได้ปกปิดข้อมลูใด ๆ ที่

เก่ียวข้องกบัการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนี ้ และขอให้ความยินยอมไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร ณ ที่นีต้่อ บริษัท ทนูประกนัภยั จํากดั (มหาชน) ในอนัที่จะได้ข้อมลูที่

เก่ียวข้องกบัประวตัิการรักษา ใบสัง่จ่ายยา วิธีให้การรักษาหรือบนัทึกใด ๆ ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล หรือบคุคลใดที่ให้การตรวจรักษาหรือพยาบาล ในเร่ืองใด ๆ 

ก็ตามที่มีผลต่อสขุภาพกายหรือสขุภาพจิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าให้ความยินยอมว่า การถ่ายเอกสาร หรือโทรสารเอกสารยินยอมให้เปิดเผยข้อมลูทางการแพทย์ฉบบันี ้

มีผลใช้บงัคบัตามกฎหมายเช่นเดียวกบัเอกสารต้นฉบบั 

เช่นเดียวกบัเอกสารต้นฉบบั (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)  

………………………………………… 
(……………………………………………………………………….)  

ลายเซน็ผู้ เอาประกนัภยั/ผู้ รับมอบอํานาจ 
                                      วนัท่ี ............../.............../.............. 
    เลขท่ีบตัรประชาชน/พาสปอร์ต:....................................................................... 

ความสมัพนัธ์ (กรณีเซน็โดยผู้ รับมอบอํานาจ):..................................................... 

 ข้าพเ จ้าประสงค์ขอเลือกวิธีการรับคา่สนิไหมโดย :- 
บญัชีธนาคารตา่งประเทศ / International transfer payment :- 4) Bank address:……………………….....…………..……..………………. 

1) Name of account holder(claimant):………………..……………… 5 )SWIFT Code :………………..………..……………………………………. 
2) Account Number:…………………………..…………….…………. 6) Currency :………………..………..….…………………….….…….……. 
3) Bank name:…………………...………………...…………………… 7) Your residence address:………………………………………………….. 
บญัชีธนาคารในประเทศไทย / Thailand transfer payment :- 
ประเภทบญัชี :  ออมทรัพย์  กระแสรายวนั ช่ือธนาคาร.................................................................สาขา..………………...……….………….…  
ชอบญัชี (เป็นช่ือเดียวกบัผู้จองตัว๋)……….…................................................................................... เลขท่ีบญัชี.................................................. 
*** พร้อมนีใ้ห้ถ่ายสาํเนาสมุดคู่ฝากเงินและรับรองสําเนาถูกต้องแนบมาด้วย *** 
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เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน:- 
 
เอกสารเบือ้งต้น (ฉบับจริง):- 

1)  แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทนของบริษัทฯ พร้อมกรอกข้อมลูครบถ้วนและถกูต้อง  

2)  ตัว๋เคร่ืองบิน (Ticket) แ ล ะ บัต ร ขึ น้ เ ค ร่ือ ง   (Boarding Pass) 

3)  กําหนดการเดินทาง ( 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  (ระบุค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ) 

 เอกสารอ่ืน ๆ หรือข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการเรียกร้องตามความคุ้มครองต่าง ๆ   (ฉบับจริง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ):- 
1)  อุบัติเหตุส่วนบุคคล ( Personal Accident) ( เสียชีวิต/ ทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ/ สูญเสียอวยัวะและ/หรือสายตาจากอุบัติเหตุ):- 

1.1)  สําเนาใบมรณะบตัร พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง (กรณีเสียชีวิต) 
1.2)  สําเนาบนัทึกประจําวนัของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้องโดยเจ้าหน้าท่ีฯ เจ้าของคดี  
1.3)  สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้ เอาประกันภัย พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีเสียชีวิต)  
1.4)  สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ เอาประกันภัย หรือหลักฐานการเดินทาง พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง  
1.5)  สําเนารายงานชันสตูรพลิกศพ หรือรายงานผ่าพิสจูน์ศพ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง ( กรณีเสียชีวิต) 
1.6)  สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ รับผลประโยชน์ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  
1.7)  ใบรายงานแพทย์ หรือใบรองรองแพทย์ยืนยนัการทพุพภาพถาวรสิน้เชิง หรือสญูเสียอวยัวะ หรือสําเนาบตัรประจําตวัผู้ พิการ 

 พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง (กรณีทพุพลภาพฯ หรือสญูเสียอวยัวะ) 
2)  การบอกเลิกการเดินทาง   (Flight Cancellation):- 

2.1)  ใบรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ระบอุาการสาํคญั ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล 
2.2)  สําเนามรณะบตัรของผู้ เสียชีวิต (กรณีเกิดจากการเสียชีวิต) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
2.3)  สําเนาสติูบตัร, สําเนาทะเบียนสมรส หรือเอกสารใด ๆ เพ่ือยืนยนัความสมัพนัธ์กรณีเกิดเหตเุก่ียวข้องกับคู่สมรส บตุร หรือญาติใกล้ชิด  

3)  การลดจ านวนวันเดินทาง   (Trip Curtailment):- 
3.1)  ใบรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ระบอุาการสําคญั ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล 
3.2)  สําเนามรณะบตัรของผู้ เสียชีวิต (กรณีเกิดจากการเสียชีวิต) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  
3.3)  สําเนาสติูบตัร, สําเนาทะเบียนสมรส หรือเอกสารใด ๆ เพ่ือยืนยนัความสมัพนัธ์กรณีเกิดเหตเุก่ียวข้องกับคู่สมรส บตุร หรือญาติใกล้ชิด  
3.4)  สําเนาใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการเลื่อนตั๋ว พร้อมบตัรขึน้เคร่ือง (Boarding Pass) ของสายการบินแอร์เอเชีย 
3.5)  สําเนาใบเสร็จค่าโดยสารสายการบินพาณิชย์อ่ืนเพ่ือทดแทนการเดินทางเดิม พร้อมบตัรขึน้เคร่ือง  ( Boarding Pass) 

4)  การล่าช้าของเที่ยวบินแบบพิเศษ (On-Time Guarantee):- 
4.1)  บตัรขึน้เคร่ือง ( Boarding Pass) 
4.2)  เอกสารท่ีจําเป็นอ่ืน ๆ ตามท่ีบริษัทฯร้องขอ 

5)  ความสูญเสียหรือเสียหายต่อกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว   (Baggage or Personal Effects):- 
5.1)  รายงานความเสียหาย (Irregularity Report) ข อ งส า ยก าร บิน แอ ร์ เ อ เ ชีย  
5.2)  ภาพถ่ยแสดงความเสียหายดังกล่าว 
5.3)  ใบเสนอราคา หรือใบเสร็จรับเงินค่าซอ่มแซมทรัพย์สินท่ีเสียหาย 
5.4)  Baggage Tag หรือบัตรรับเช็คอินกระเป๋าเดินทางของสายการบินแอร์เอเชีย  
5.5)  ใบบนัทึกประจําวนัของเจ้าหน้าท่ีตํารวจท้องถ่ิน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้องโดยเจ้าหน้าท่ีเจ้าของคดี กรณีความสญูเสียหรือความเสียหายเกิดจากการขูเ่ข็ญ  
หรือบงัคบัในลกัษณะรุนแรง 

6) ความล่าช้าของเที่ยวบิน (Flight Delay) และ/หรือการล่าช้าของบริษัทขนส่งสาธารณะ:- 
6.1)  เอกสารแสดงวนัเดินทาง ระยะเวลาลา่ช้า พร้อมเหตผุลท่ีลา่ช้าจากายการบินหรือบริษัทขนสง่สาธารณะ 
6.2)  เอกสารท่ีจําเป็นอ่ืน ๆ ตามท่ีบริษัทร้องขอ 

7)  การพลาดการต่อเที่ยวบิน 
7.1)  บตัรขึน้เคร่ืองเท่ียวบินตอ่   (Boarding Pass) 
7.2)  เอกสารท่ีจําเป็นอ่ืน ๆ ตามท่ีบริษัทฯร้องขอ 

8)  การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (Baggage Delay):- 
8.1)    Baggage Tag หรือบตัรรับเช็คอินกระเป๋าเดินทางของสายการบินแอร์เอเชีย 

8.2)    จดหมายรับรองความสญูเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากสายการบินแอร์เอเชีย หรือฝ่ายบริหารของบริษัทผู้ ขนส่ง (Irregularity Report) 
9)  ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ (Medical Expense):- 

9.1)  ใบรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ระบอุาการสําคญั ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล 
9.2)  ใบเสร็จรับเงิน ( ฉบบัจริง) ท่ี แ ส ด ง ร า ย ก า ร ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  และใบสรุปปิดหน้างบ ( สรุปค่าใช้จ่ายทัง้หมด)   ของสถานพยาบาล 

10) ค่าใช้จ่ายในการเคล่ือนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการส่งศพกลับประเทศ (Emergency Medical Evacuation&Repatriation):- 
           10.1)  กรุณาติดต่อบริการ  Asia Assistance Network  ตลอด 24 ชั่วโมงท่ีหมายเลขโทรศัพท์   +662 673 9005 



  ฝ่ายสินไหมทดแทน โทรสาร : 662 769 9801 อีเมล : airasia_claim@tuneprotect.com 

  

75 อาคารไวท์กรุ๊ป 1 ชัน้ 6 ซอยรูเบีย ถนนสขุมุวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-769-9888 โทรสาร. 02-769-9801-2  tuneinsurance.co.th 
 

   เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน:- 
 
เอกสารอ่ืน ๆ หรือข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการเรียกร้องตามความคุ้มครองต่าง ๆ (ฉบับจริง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น):- 

11) การสูญเสียของเงินส่วนตัว:- 

11.1)  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีกําหนดโดยบริษัท  

11.2) รายการของท่ีสญูเสียหรือสญูหาย 
11.3) สําเนาบนัทึกประจําวนัของตํารวจในท้องท่ีท่ีเกิดเหตุ แล้วแต่กรณี 
11.4) หลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทร้องขอตามความจําเป็น 

12) การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทาง:- 
12.1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีกําหนดโดยบริษัท  
12.2) สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี 
12.3) สําเนาบนัทึกประจําวนัของตํารวจในท้องท่ีท่ีเกิดเหตุ แล้วแต่กรณี  
12.4) ใบเสร็จรับเงินต้นฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใช้จ่าย 
12.5) เอกสารยืนยนัการสญูหายหรือเสียหายของผู้จัดการหรือเจ้าของสถานพํานักท่ีผู้ เอาประกันภัยพกัขณะท่ีเกิดการสญูหายหรือเสียหาย รวมทัง้เอ กสารแสดง

รายการจ่ายของผู้จดัการหรือเจ้าของสถานพํานกันัน้ (ถ้ามี) 

13) ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก;- 
13.1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีกําหนดโดยบริษัท  
13.2) สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี  
13.3) สําเนาบนัทึกประจําวนัของตํารวจในท้องท่ีท่ีเกิดเหตุ แล้วแต่กรณี  
13.4) หลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทร้องขอตามความจําเป็น 

 

 


