ขั้นตอนการติดตอเคลม เพื่อขอรับบริการดานสินไหมทดแทน การประกันภัยรถยนต
ขั้นตอน
1. การแจงการเกิดเหตุ

2. เอกสารประกอบการเบิกคา
สินไหม / การเบิกคาสินไหม
ทดแทน

ชองทางการติดตอขอรับบริการดานสินไหม

วิธีการปฏิบัติ

1.1 Call center เบอรโทร 1596

1. บริษัทฯ ออกตรวจสอบการเกิดเหตุ ณ สถานที่ที่ไดรับแจงทางโทรศัพทภายใน 20 นาที นับตั้งแตเวลาที่ลูกคา
วางสาย ตามโครงการ Speed Guarantee1 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หากเกิน 20 นาที บริษัทฯ จะชดเชย
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลมูลคา 100,000 บาทฟรี
2. เมื่อพนักงานตรวจสอบและประเมินความเสียหายเสร็จ พนักงานจะออกเอกสารรับรองความเสียหายของ
ทรัพยสินใหแกผูเอาประกันภัย(ใบเคลม)
3. ผูเอาประกันภัย นําใบเคลมใหอูเพื่อดําเนินการซอม

1.2 อูในเครือ (สําหรับประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ)

1. ผูเอาประกันนํารถเขาแจงเคลมอูในเครือ
2. เมื่อเจาหนาที่อูตรวจสอบและประเมินความเสียหายเสร็จ เจาหนาที่อูจะออกเอกสารหลักฐานการรับรถเขา
ซอมใหแกผูเอาประกันภัย(ใบรับรถเขาซอม)

1.3 Smart Phone – SMK Speed App (สําหรับประกันภัย
รถยนตภาคสมัครใจ)

1. ผูเอาประกันแจงเคลมผาน Smart phone บันทึกรายละเอียดตามที่กําหนด
2. บริษัทฯ ตรวจสอบความคุมครอง และประเมินรายการความเสียหาย
3. ผูเอาประกันรับเอกสารรับรองความเสียหายของทรัพยสิน(ใบเคลม)เพื่อเปนหลักฐานในการจัดซอมรถยนต
ผาน Smart phone

1.4 กรณีรถหาย

1. ติดตอ 1596

2.1 กรณีผูเอาประกันจัดซอมรถเอง (สําหรับประกันภัย
รถยนตภาคสมัครใจ)

ผูเอาประกันภัยนําเอกสารติดตอที่บริษัทโดยตรง
- ใบเสร็จรับเงินตัวจริง, หลักฐานใบสั่งซอม, หลักฐานใบเสนอราคา พรอมการคุมราคาของพนักงานประเมิน
ราคาของบริษัทฯ, รูปถายขณะจัดซอม และรถประกันที่จัดซอมเสร็จแลว

2.2 กรณีความเสียหายตอรางกาย (สําหรับประกันภัยภาค
สมัครใจและภาคบังคับ)

ผูไดรับบาดเจ็บนําเอกสารติดตอที่บริษัทโดยตรง
- ใบเสร็จรับเงินตัวจริงจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจงหนี้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล,
สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใด
ที่ทางราชการเปนผูออกที่สามารถพิสูจนไดวาผูมีชื่อในหลักฐานนั้นเปนผูประสบภัยแลวแตกรณี

ขั้นตอน

3. ระยะเวลาการพิจารณาคา
สินไหมทดแทน

ชองทางการติดตอขอรับบริการดานสินไหม
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2.3 กรณีความเสียหายตอชีวิต (สําหรับประกันภัยภาคสมัคร
ใจและภาคบังคับ)

ทายาทนําเอกสารติดตอที่บริษัทโดยตรง
- สําเนาใบมรณะบัตร, สําเนาบันทึกประจําวันในคดีของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงวาผูนั้นถึง
แกความตายเพราะการประสบภัยจากรถ
คาสินไหมตั้งแต
1- 10,000 บาท จายทันที
10,001 - 50,000 บาท นัดจายภายใน 7 วัน
50,001 - 100,000 บาท นัดจายภายใน 10 วัน
100,001 บาท ขึ้นไป นัดจายภายใน 14 วัน
กรณีจายคาเสียหายเบื้องตน 4 ขอ
1. จายภายใน 7 วัน นับแตวันรับคํารองของ
2. จายเบื้องตนไมเกิน 30,000 บาท กรณีบาดเจ็บ
3. จายเบื้องตนไมเกิน 35,000 บาท กรณีเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ, ทุพพลภาพถาวร
4. จายเบื้องตนไมเกิน 65,000 บาท กรณีบาดเจ็บ ตอมาเสียชีวิตภายหลัง
กรณีจายสวนเกินเบื้องตน 4 ขั้นตอน
1. กรณีบาดเจ็บ จายสวนเกินใหครบ 80,000 บาท ตามใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาล และสถานีอนามัย
2. กรณีเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ, ทุพพลภาพถาวร จายใหครบ 300,000 บาท
3. กรณีบาดเจ็บ ตอมาเสียชีวิตภายหลัง จายคาบาดเจ็บตามใบเสร็จรับเงินไปแลวเทาไหร ตองจายเพิ่มใหครบ
300,000 บาท
4. สูญเสียอวัยวะ
4.1 สูญเสียมือตั้งแตขอมือ หรือแขน หรือเทาตั้งขอเทา หรือขา หรือสายตา (ตาบอด) อยางใดอยางหนึ่ง
รวมกัน ตั้งแต 2 กรณีขึ้นไป ไมเกิน 300,000 บาท
4.2 สูญเสียมือตั้งแตขอมือ หรือแขน หรือเทาตั้งขอเทา หรือขา หรือสายตา(ตาบอด) หรือหูหนวกเปนใบ หรือ
เสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ หรือความสามารถในการสืบพันธุ จิตพิการ
อยางติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด ไมเกิน 250,000 บาท
4.3 สูญเสียนิ้วตั้งแตขอนิ้วขึ้นไป ไมวานิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว ไมเกิน 200,000 บาท

3.1 สําหรับการประกันภัยภาคสมัครใจ (ทั้งที่สํานักงานใหญ
หรือ ที่สาขาภูมิภาค)

3.2 สําหรับการประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ขั้นตอน

ชองทางการติดตอขอรับบริการดานสินไหม
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5. คาชดเชยการรักษาตัว (ผูปวยใน) 200 บาท / วัน ไมเกิน 20 วัน ไมเกิน 4,000 บาท
6. จํานวนเงินคุมครองสูงสุดสําหรับรายการขอ 1,2,3,4 และ 5 รวมกันตองไมเกิน 304,000 บาท
7. ตองพิสูจนแลววาการเกิดเหตุ ผูขับขี่รถประกัน เปนฝายผิดกอนจึงจะจายสวนเกินเบื้องตนได แตถามี
ประกันภัยทั้งสองฝาย ไมตองรอพิสูจนความผิด

4. การจายเงินคาสินไหม
ทดแทน

4.1 โอนเงินเขาบัญชีผูเอาประกันภัย (ยกเวน กรณีเสียชีวิต)

1. บริษัทฯ ขอสําเนาบัญชีธนาคารของผูเอาประกันที่ตองการใหโอนเงินเขาบัญชี
2. บริษัทฯ นําเงินเขาบัญชีตามวันเวลานัดหมาย

4.2 สงทางไปรษณีย (ยกเวน กรณีเสียชีวิต)

1. บริษัทฯ ขอที่อยูของผูเอาประกันที่ตองการใหจัดสง
2. จัดสงเช็คคาสินไหมใหผูเอาประกันภัยตามวันเวลานัดหมาย
ผูเอาประกันภัย หรือ ทายาท ติดตอขอรับเช็คคาสินไหมที่บริษัทฯ โดยตรงตามวันเวลานัดหมาย

4.3 กรณีสูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต

