
 

ขั้นตอนการติดต่อเคลม เพ่ือขอรับบริการด้านสินไหมทดแทน การประกนัภัยรถยนต์ 

ขั้นตอน 
ช่องทางการตดิต่อขอรับบริการด้าน

สินไหม 
วธีิการปฏิบัต ิ

1. การแจ้งการเกดิเหต ุ 1. Call center เบอร์โทร 1596 1. บริษทัฯ ออกตรวจสอบการเกิดเหตุ ณ สถานท่ีท่ีไดรั้บแจง้ทางโทรศพัท์ภายใน 20 นาที นบัตั้งแต่เวลาท่ี
ลูกคา้วางสาย ตามโครงการ Speed Guarantee1 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หากเกิน 20 นาที บริษทัฯ 
จะชดเชย กรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลมูลค่า 100,000 บาทฟรี 

2. เม่ือพนกังานตรวจสอบและประเมินความเสียหายเสร็จ พนกังานจะออกเอกสารรับรองความเสียหายของ
รถประกนัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั (ใบเคลม) 

3. ผูเ้อาประกนัภยั น าใบเคลมใหอู่้เพ่ือด าเนินการซ่อม 

 2. อู่ในเครือ  
(ส าหรับประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ) 

1. ผูเ้อาประกนัน ารถเขา้แจง้เคลมอู่ในเครือ 

2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีอู่ตรวจสอบและประเมินความเสียหายเสร็จ เจา้หนา้ท่ีอู่จะออกเอกสารหลกัฐานการรับรถ 
เขา้ซ่อมใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั (ใบรับรถเขา้ซ่อม) 

 3. Smart Phone – SMK Speed App  
(ส าหรับประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ) 

1. ผูเ้อาประกนัแจง้เคลมผา่น Smart phone บนัทึกรายละเอียดตามท่ีก าหนด 

2. บริษทัฯ ตรวจสอบความคุม้ครอง และประเมินรายการความเสียหาย 

3. ผูเ้อาประกนัรับเอกสารรับรองความเสียหายของรถประกนั (ใบเคลม) เพื่อเป็นหลกัฐานในการจดัซ่อม
รถยนตผ์า่น Smart phone 

 4.  กรณีรถหาย ติดต่อ 1596 
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2. เอกสารประกอบการเบิกค่าสินไหม  
/ การเบิกค่าสินไหมทดแทน 

1. กรณีผูเ้อาประกนัจดัซ่อมรถเอง  
(ส าหรับประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ) 

ผูเ้อาประกนัภยัน าเอกสารติดต่อท่ีบริษทัโดยตรง 
- ใบเสร็จรับเงิน,ใบก ากบัภาษี 
- หลกัฐานใบสัง่ซ่อม 
- หลกัฐานใบเสนอราคา โดยผา่นการคุมราคาค่าซ่อมจากพนกังานประเมินราคาของบริษทั 
- รูปถ่ายขั้นตอนการจดัซ่อมรถยนต ์

2. กรณีความเสียหายต่อร่างกาย  
(ส าหรับประกนัภยัภาคสมคัรใจ 
และภาคบงัคบั) 

ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บน าเอกสารติดต่อท่ีบริษทัโดยตรง 
- ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลกัฐานการแจง้หน้ีเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล 
- ส าเนาบตัรประจ าตวั หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง หรือหลกัฐาน 
   อ่ืนใดท่ีทางราชการเป็นผูอ้อกท่ีสามารถพิสูจน์ไดว้า่ผูมี้ช่ือในหลกัฐานนั้นเป็นผูป้ระสบภยัแลว้แต่กรณี 

3. กรณีความเสียหายต่อชีวติ  
(ส าหรับประกนัภยัภาคสมคัรใจ 
และภาคบงัคบั) 

ทายาทน าเอกสารติดต่อท่ีบริษทัฯโดยตรง 
- ส าเนามรณะบตัร 
- ส าเนาบันทึกประจ าวนัในคดีของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงว่าผูน้ั้ นถึงแก่ความตาย 
   เพราะการประสบภยัจากรถ 

3. ระยะเวลาการพจิารณาค่าสินไหมทดแทน 1. ส าหรับการประกนัภยัภาคสมคัรใจ  
(ทั้งท่ีส านกังานใหญ่ หรือ ท่ีสาขา
ภูมิภาค) 

ค่าสินไหมตั้งแต่ 
1. 1 - 10,000 บาท จ่ายทนัที 
2. 10,001 - 50,000 บาท นดัจ่ายภายใน 7 วนั 
3. 50,001 - 100,000 บาท นดัจ่ายภายใน 10 วนั 
4. 100,001 บาทข้ึนไป นดัจ่ายภายใน 14 วนั 
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 2. ส าหรับการประกนัภยัภาคบงัคบั 
(พ.ร.บ.) 

กรณีจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น 
1.  จ่ายภายใน 7 วนั นบัแต่วนัรับค าร้องขอ (ม.25) 
2.  ความเสียหายต่อร่างกาย ไม่เกิน 30,000.- บาท ต่อหน่ึงคน หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
3.  ความเสียหายต่อร่างกาย ส าหรับการสูญเสียอวยัวะ หรือทุพพลภาพถาวร 35,000 .- บาท หรือตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

4.  ความเสียหายต่อชีวติ 35,000 .- บาท ต่อหน่ึงคน หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
5.  จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นไม่เกนิ 65,000.- บาท กรณีบาดเจ็บ ต่อมาเสียชีวติภายหลงั  

  กรณีจ่ายส่วนเกนิเบ้ืองต้น 
1. กรณีบาดเจบ็ จ่ายส่วนเกินใหค้รบ 80,000.- บาท ตามใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาล + สถานีอนามยั 
2. กรณีเสียชีวติ, ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง , ทุพพลภาพถาวร สูญเสียอวยัวะ จ่ายใหค้รบ 500,000 บาท 
3. กรณีบาดเจ็บ ต่อมาเสียชีวิตภายหลงั จ่ายค่าบาดเจ็บตามใบเสร็จรับเงินไปแลว้เท่าไร ตอ้งจ่ายเพ่ิมให้ครบ 

500,000.-บาท 
4. การสูญเสียอวยัวะ  

4.1 สูญเสียมือ 2 ขา้ง ตั้ งแต่ข้อมือ หรือแขน 2 ขา้ง หรือเท้า 2 ขา้ง ตั้ งแต่ขอ้เท้า หรือขา 2 ข้าง หรือ
สายตา 2 ขา้ง (ตาบอด) อยา่งใดอยา่งหน่ึงรวมกนัตั้งแต่ 2 กรณีข้ึนไป ไม่เกิน 500,000 บาท 

4.2 สูญเสียมือ 1 ขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือแขน 1 ขา้ง เทา้ 1 ขา้ง ตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือขา 1 ขา้ง หรือสายตา 1 
ขา้ง (ตาบอด)  อยา่งใดอยา่งหน่ึงรวมกนัตั้งแต่ 2 กรณีข้ึนไป ไม่เกิน 500,000 บาท 

4.3 หูหนวก เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูดหรือล้ินขาด สูญเสียอวยัวะสืบพันธ์ุ หรือ
ความสามารถในการ  สืบพนัธ์ุ จิตพิการอยา่งติดตวั (โรคจิตหรือจิตฟ่ันเฟือนอยา่งติดตวั) ไม่เกิน 
250,000 บาท 

4.4 สูญเสียน้ิวตั้งแต่ขอ้น้ิวข้ึนไป ไม่วา่น้ิวเดียวหรือหลายน้ิว ไม่เกิน 200,000 บาท 
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กรณีจ่ายส่วนเกนิเบ้ืองต้น (ต่อ) 
5. ค่าชดเชยการรักษาตวั (ผู้ป่วยใน) 200 บาท / วนั ไม่เกิน 20 วนั ไม่เกิน 4,000 บาท 
6. จ านวนเงนิคุ้มครองสูงสุดส าหรับรายการข้อ 1,2,3,4 และ 5 รวมกนัตอ้งไม่เกิน 504,000 บาท 
7. ต้องพิสูจน์แล้วว่าการเกิดเหตุ ผู้ขับขี่รถประกัน เป็นฝ่ายผิดก่อนจึงจะจ่ายส่วนเกินเบ้ืองต้นได้ แต่ถา้มี

ประกนัภยัทั้งสองฝ่าย ไม่ตอ้งรอพิสูจน์ความผิดเขา้หลกัการส ารองจ่าย 
4. การจ่ายเงนิค่าสินไหมทดแทน 1. โอนเงิน เข้าบัญ ชีผู ้เอาประกันภัย (ยกเว ้น  กรณี

เสียชีวติ) 
1. บริษทัฯ ขอส าเนาบญัชีธนาคารของผูเ้อาประกนัท่ีตอ้งการใหโ้อนเงินเขา้บญัชี 
2. บริษทัฯ น าเงินเขา้บญัชีตามวนัและเวลานดัหมาย 

2. ส่งทางไปรษณีย ์(ยกเวน้ กรณีเสียชีวติ) 1. บริษทัฯ ขอท่ีอยูข่องผูเ้อาประกนัภยัท่ีตอ้งการใหจ้ดัส่ง 
2. จดัส่งเช็คค่าสินไหมใหผู้เ้อาประกนัภยัตามวนัเวลานดัหมาย 

3. กรณีสูญเสียอวยัวะ/ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุหรือ
เสียชีวติ 

ผูเ้อาประกนัภยั หรือ ทายาท ติดต่อขอรับเช็คค่าสินไหมท่ีบริษทัฯ โดยตรงตามวนัเวลานดัหมาย 

 


