ขั้นตอนการติดต่ อเคลม เพื่อขอรับบริการด้ านสิ นไหมทดแทน การประกันภัยรถยนต์
ขั้นตอน
1. การแจ้ งการเกิดเหตุ

ช่ องทางการติดต่อขอรับบริการด้าน
สินไหม
1. Call center เบอร์โทร 1596

วิธีการปฏิบัติ
1. บริ ษทั ฯ ออกตรวจสอบการเกิดเหตุ ณ สถานที่ที่ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ภายใน 20 นาที นับตั้งแต่เวลาที่
ลูกค้าวางสาย ตามโครงการ Speed Guarantee1 ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล หากเกิน 20 นาที บริ ษทั ฯ
จะชดเชย กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลมูลค่า 100,000 บาทฟรี
2. เมื่อพนักงานตรวจสอบและประเมินความเสี ยหายเสร็ จ พนักงานจะออกเอกสารรับรองความเสี ยหายของ
รถประกันให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย (ใบเคลม)
3. ผูเ้ อาประกันภัย นาใบเคลมให้อู่เพื่อดาเนินการซ่อม

2. อู่ในเครื อ
(สาหรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ)

1. ผูเ้ อาประกันนารถเข้าแจ้งเคลมอู่ในเครื อ

3. Smart Phone – SMK Speed App
(สาหรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ)

1. ผูเ้ อาประกันแจ้งเคลมผ่าน Smart phone บันทึกรายละเอียดตามที่กาหนด

2. เมื่อเจ้าหน้าที่อตู่ รวจสอบและประเมินความเสี ยหายเสร็ จ เจ้าหน้าที่อู่จะออกเอกสารหลักฐานการรับรถ
เข้าซ่อมให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย (ใบรับรถเข้าซ่อม)
2. บริ ษทั ฯ ตรวจสอบความคุม้ ครอง และประเมินรายการความเสี ยหาย
3. ผูเ้ อาประกันรับเอกสารรับรองความเสี ยหายของรถประกัน (ใบเคลม) เพื่อเป็ นหลักฐานในการจัดซ่ อม
รถยนต์ผา่ น Smart phone

4. กรณี รถหาย

ติดต่อ 1596

ขั้นตอน
2. เอกสารประกอบการเบิกค่ าสินไหม
/ การเบิกค่ าสินไหมทดแทน

ช่ องทางการติดต่อขอรับบริการด้าน
สินไหม
1. กรณี ผเู ้ อาประกันจัดซ่อมรถเอง
(สาหรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ)

2. กรณี ความเสี ยหายต่อร่ างกาย
(สาหรับประกันภัยภาคสมัครใจ
และภาคบังคับ)
3. กรณี ความเสี ยหายต่อชีวติ
(สาหรับประกันภัยภาคสมัครใจ
และภาคบังคับ)
3. ระยะเวลาการพิจารณาค่ าสินไหมทดแทน

1. สาหรับการประกันภัยภาคสมัครใจ
(ทั้งที่สานักงานใหญ่ หรื อ ที่สาขา
ภูมิภาค)

วิธีการปฏิบัติ
ผูเ้ อาประกันภัยนาเอกสารติดต่อที่บริ ษทั โดยตรง
- ใบเสร็ จรับเงิน,ใบกากับภาษี
- หลักฐานใบสัง่ ซ่อม
- หลักฐานใบเสนอราคา โดยผ่านการคุมราคาค่าซ่อมจากพนักงานประเมินราคาของบริ ษทั
- รู ปถ่ายขั้นตอนการจัดซ่อมรถยนต์
ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บนาเอกสารติดต่อที่บริ ษทั โดยตรง
- ใบเสร็ จรับเงินจากโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาล หรื อหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
- สาเนาบัตรประจาตัว หรื อสาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรื อสาเนาหนังสื อเดิ นทาง หรื อหลักฐาน
อื่นใดที่ทางราชการเป็ นผูอ้ อกที่สามารถพิสูจน์ได้วา่ ผูม้ ีชื่อในหลักฐานนั้นเป็ นผูป้ ระสบภัยแล้วแต่กรณี
ทายาทนาเอกสารติดต่อที่บริ ษทั ฯโดยตรง
- สาเนามรณะบัตร
- ส าเนาบัน ทึ กประจาวัน ในคดี ข องพนัก งานสอบสวน หรื อ หลักฐานอื่ น ที่ แสดงว่าผูน้ ้ ัน ถึ งแก่ ความตาย
เพราะการประสบภัยจากรถ
ค่ าสินไหมตั้งแต่
1. 1 - 10,000 บาท จ่ายทันที
2. 10,001 - 50,000 บาท นัดจ่ายภายใน 7 วัน
3. 50,001 - 100,000 บาท นัดจ่ายภายใน 10 วัน
4. 100,001 บาทขึ้นไป นัดจ่ายภายใน 14 วัน

ขั้นตอน

ช่ องทางการติดต่อขอรับบริการด้าน
สินไหม
2. สาหรับการประกันภัยภาคบังคับ
(พ.ร.บ.)

วิธีการปฏิบัติ
กรณีจ่ายค่ าเสียหายเบื้องต้ น
1. จ่ ายภายใน 7 วัน นับแต่วนั รับคาร้องขอ (ม.25)
2. ความเสียหายต่ อร่ างกาย ไม่เกิน 30,000.- บาท ต่อหนึ่งคน หรื อตามที่กฎหมายกาหนด
3. ความเสียหายต่ อร่ างกาย สาหรับการสู ญเสียอวัยวะ หรื อทุพพลภาพถาวร 35,000 .- บาท หรื อตามที่
กฎหมายกาหนด
4. ความเสียหายต่ อชีวติ 35,000 .- บาท ต่อหนึ่งคน หรื อตามที่กฎหมายกาหนด
5. จ่ ายค่ าเสี ยหายเบื้องต้ นไม่ เกิน 65,000.- บาท กรณี บาดเจ็บ ต่อมาเสียชีวติ ภายหลัง
กรณีจ่ายส่ วนเกินเบื้องต้ น
1. กรณีบาดเจ็บ จ่ายส่วนเกินให้ครบ 80,000.- บาท ตามใบเสร็ จรับเงินของโรงพยาบาล + สถานีอนามัย
2. กรณีเสียชีวติ , ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง , ทุพพลภาพถาวร สู ญเสียอวัยวะ จ่ายให้ครบ 500,000 บาท
3. กรณีบาดเจ็บ ต่ อมาเสียชีวิตภายหลัง จ่ายค่าบาดเจ็บตามใบเสร็ จรับเงินไปแล้วเท่าไร ต้องจ่ายเพิ่มให้ครบ
500,000.-บาท
4. การสู ญเสียอวัยวะ
4.1 สู ญ เสี ยมื อ 2 ข้าง ตั้งแต่ข ้อมื อ หรื อ แขน 2 ข้าง หรื อเท้า 2 ข้าง ตั้งแต่ ขอ้ เท้า หรื อ ขา 2 ข้าง หรื อ
สายตา 2 ข้าง (ตาบอด) อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันตั้งแต่ 2 กรณี ข้ ึนไป ไม่เกิน 500,000 บาท
4.2 สู ญเสี ยมือ 1 ข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อแขน 1 ข้าง เท้า 1 ข้าง ตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อขา 1 ข้าง หรื อสายตา 1
ข้าง (ตาบอด) อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันตั้งแต่ 2 กรณี ข้ ึนไป ไม่เกิน 500,000 บาท
4.3 หู ห นวก เป็ นใบ้ หรื อ เสี ย ความสามารถในการพู ด หรื อ ลิ้ น ขาด สู ญ เสี ย อวัย วะสื บ พัน ธุ์ หรื อ
ความสามารถในการ สื บพันธุ์ จิ ตพิการอย่างติดตัว (โรคจิ ตหรื อจิ ตฟั่ นเฟื อนอย่างติดตัว) ไม่เกิ น
250,000 บาท
4.4 สูญเสี ยนิ้วตั้งแต่ขอ้ นิ้วขึ้นไป ไม่วา่ นิ้วเดียวหรื อหลายนิ้ว ไม่เกิน 200,000 บาท

ขั้นตอน

ช่ องทางการติดต่อขอรับบริการด้านสินไหม

วิธีการปฏิบัติ

กรณีจ่ายส่ วนเกินเบื้องต้ น (ต่อ)
5. ค่ าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท / วัน ไม่เกิน 20 วัน ไม่เกิน 4,000 บาท
6. จานวนเงินคุ้มครองสู งสุ ดสาหรับรายการข้ อ 1,2,3,4 และ 5 รวมกันต้องไม่เกิน 504,000 บาท
7. ต้ องพิสูจน์ แล้ วว่ าการเกิดเหตุ ผู้ขับขี่รถประกัน เป็ นฝ่ ายผิดก่ อนจึงจะจ่ ายส่ วนเกินเบื้ องต้ นได้ แต่ถา้ มี
ประกันภัยทั้งสองฝ่ าย ไม่ตอ้ งรอพิสูจน์ความผิดเข้าหลักการสารองจ่าย
4. การจ่ ายเงินค่ าสินไหมทดแทน 1. โอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี ผู ้เอาประกั น ภั ย (ยกเว้น กรณี 1. บริ ษทั ฯ ขอสาเนาบัญชีธนาคารของผูเ้ อาประกันที่ตอ้ งการให้โอนเงินเข้าบัญชี
เสี ยชีวติ )
2. บริ ษทั ฯ นาเงินเข้าบัญชีตามวันและเวลานัดหมาย
2. ส่งทางไปรษณี ย ์ (ยกเว้น กรณี เสี ยชีวติ )
1. บริ ษทั ฯ ขอที่อยูข่ องผูเ้ อาประกันภัยที่ตอ้ งการให้จดั ส่ง
2. จัดส่งเช็คค่าสิ นไหมให้ผเู ้ อาประกันภัยตามวันเวลานัดหมาย
3. กรณี สู ญ เสี ย อวัย วะ/ทุ พ พลภาพจากอุ บัติ เหตุ ห รื อ ผูเ้ อาประกันภัย หรื อ ทายาท ติดต่อขอรับเช็คค่าสิ นไหมที่บริ ษทั ฯ โดยตรงตามวันเวลานัดหมาย
เสี ยชีวติ

