คูม่ ือการรับประกันภัยรถยนต์
Motor Underwriting Policy

ส่วนงานที่มีหน้ าที่รับผิดชอบการรับประกันภัยรถยนต์ภายใต้ ฝ่ายธุรกิจประกันภัย รวมถึงช่องทางการติดต่อผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละส่วนงาน มีดงั นี ้
พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ (โบรคเกอร์ ) แผนกรั บประกันภัยรถยนต์
อีเมลล์กลาง motor.bk@asiainsurance.co.th เบอร์ โทร 02-8693399 ต่อเบอร์ กลางกลุม่ 5502
ชื่อ-นามสกุล
คุณคณัสนันท์ นันชัย
คุณธนกร บุญแก้ ว
คุณอุรณา รู้เกณฑ์
คุณสิทธิพร จงสมจิต
คุณณัฐวิศว์ สุวนันทศิริ

เบอร์ ตอ่
1301
1304
1302
1306
1315

E-mail
knusnunn@asiainsurance.co.th
tanakornb@asiainsurance.co.th
auranra@asiainsurance.co.th
sittipornj@asiainsurance.co.th
natthawits@asiainsurance.co.th

พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ (ตัวแทน) แผนกรับประกันภัยรถยนต์
อีเมลล์กลาง motor.ag@asiainsurance.co.th เบอร์ โทร 02-8693399 ต่อเบอร์ กลางกลุม่ 5502
ชื่อ-นามสกุล
คุณคณัสนันท์ นันชัย
คุณธนกร บุญแก้ ว
คุณปาจรี ย์ วรหาญ
คุณปิ ยวัชร์ มนตราประสิทธิ์
คุณพรรณทิพย์ ล้ อมสุขสิริ

เบอร์ ตอ่
1301
1304
1303
1307
1310

E-mail
knusnunn@asiainsurance.co.th
tanakornb@asiainsurance.co.th
pajareew@asiainsurance.co.th
piyawatm@asiainsurance.co.th
panthipt@asiainsurance.co.th

ต่ ออายุ / สลักหลัง แผนกรับประกันภัยรถยนต์
อีเมลล์กลาง motor.re@asiainsurance.co.th เบอร์ โทร 02-8693399 ต่อเบอร์ กลางกลุม่ 5502
ชื่อ-นามสกุล
คุณคณัสนันท์ นันชัย
คุณวีรินท์ ปิ ยางกูร
คุณกัญณพัชร จุลวงษ์
คุณภัทร ไวยสุขศรี
คุณธมกัญชร นิธิอาไพ

เบอร์ ตอ่
1301
1312
1207
1314
1320

E-mail
knusnunn@asiainsurance.co.th
veerinp@asiainsurance.co.th
kannapatj@asiainsurance.co.th
pattaraw@asiainsurance.co.th
thomkanchornn@asiainsurance.co.th

บริการกรมธรรม์ แผนกรั บประกันภัยรถยนต์
อีเมลล์กลาง motor.ad@asiainsurance.co.th เบอร์ โทร 02-8693399 ต่อเบอร์ กลางกลุม่ 5502
ชื่อ-นามสกุล
คุณคณัสนันท์ นันชัย
คุณวีรินท์ ปิ ยางกูร
คุณจรรยา พูลสวัสดิ์
คุณกนกวรรณ โอษฐ์ งาม
คุณอธิชา พิทกั ษ์เศวตไชย
คุณธิตพิ ร วิธานกรกุล
คุณนฤมล แสงกล้ า

เบอร์ ตอ่
1301
1312
1300
1204
1206
1210
1305

E-mail
knusnunn@asiainsurance.co.th
veerinp@asiainsurance.co.th
janya@asiainsurance.co.th
kanokwan@asiainsurance.co.th
aticha@asiainsurance.co.th
thitipornv@asiainsurance.co.th
narumons@asiainsurance.co.th

บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับประกันภัยตามความเหมาะสม และภาวะตลาดที่มีการปรับเปลี่ยน
ซึง่ จะมีการแจ้ งประกาศให้ ท่านทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อไป
ทังนี
้ ้ ขอขอบพระคุณที่ทา่ นให้ ความไว้ วางใจในการดาเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ด้ วยดีเสมอมา และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า
จะได้ ให้ บริการที่ดีที่สดุ แก่ทา่ นต่อไป

การประกันภัยรถยนต์
1. ประเภทรถยนต์ที่บริ ษัท รับประกัน
o รถยนต์นงั่ ใช้ สว่ นบุคคล
o รถยนต์โดยสารใช้ สว่ นบุคคล
o รถยนต์กระบะปิ คอัพ
o รถจักรยานยนต์ใช้ สว่ นบุคคล
2. ประเภทกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัท รับประกัน
o ประกันภัยภาคบังคับ หมายถึง การประกันภัยรถยนต์ที่กาหนดให้ เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองรถทุกคันมีหน้ าที่ต้องจัดให้
มีการประกันภัย ตามความคุ้มครองที่พระราชบัญญัติค้ มุ ครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กาหนดไว้ คือ การประกันภัย
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรื อที่เรี ยกว่า “การประกันภัย พ.ร.บ.” (เว้ นแต่ รถที่พระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2535 ระบุยกเว้ นไว้ เช่น รถของสานักพระราชวัง รถสาหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ รถของกระทรวง ทบวง กรม เป็ นต้ น)
ทังนี
้ ้ หากเจ้ าของรถ หรื อผู้ครอบครองรถไม่ทาประกันภัยตามที่พระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กาหนด
จะมีโทษตามทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ (ปรับไม่เกิน 10,000 บาท)
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ ปู ระสบภัยจากรถทุกคน เมื่อประสบภัยจากรถที่ใช้ หรื ออยูใ่ นทาง
หรื อสิง่ ที่บรรทุกติดตังมากั
้ บรถ ส่งผลให้ ได้ รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรื ออนามัย ได้ รับการชดใช้ และเยียวยาความสูญเสียหรื อ
เสียหายทีเ่ กิดขึ ้น
o ประกันภัยภาคสมัครใจ มาตรฐานแบ่งเป็ น 5 ประเภท ดังนี ้
ประเภท 1 (ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย หรื ออนามัย+ทรัพย์สนิ บุคคลภายนอก) + รถยนต์สญ
ู หายและไฟไหม้ + รถยนต์เสียหาย
ประเภท 2 (ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย หรื ออนามัย + ทรัพย์สนิ บุคคลภายนอก) + รถยนต์สญ
ู หายและไฟไหม้
ประเภท 3 (ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย หรื ออนามัย + ทรัพย์สนิ บุคคลภายนอก)
ประเภท 4 (ทรัพย์สนิ บุคคลภายนอก)
ประเภท 5 หรือ การประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพาะภัย แบ่งเป็ น 2 แบบ ดังนี ้
 แบบประกัน 2 พลัส (2+) (ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรื ออนามัย+ทรัพย์สนิ บุคคลภายนอก) + รถยนต์สญ
ู หาย
และไฟไหม้ + รถยนต์เสียหาย (กรณีชนกับยานพาหนะทางบก)
 แบบประกัน 3 พลัส (3+) (ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรื ออนามัย+ทรัพย์สนิ บุคคลภายนอก) + รถยนต์เสียหาย
(กรณีชนกับยานพาหนะทางบก)
นอกเหนือจากความคุ้มครองหลักในการประกันภัยทัง้ 5 ประเภทข้ างต้ นแล้ ว ผู้เอาประกันภัยยังสามารถเลือกซื ้อความคุ้มครอง
เพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ได้ อีก 3 แบบ คือ
1. เอกสารแนบท้ ายความคุ้มครองเพิ่มเติม การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) ให้ ความคุ้มครองการ
เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง ทุพพลภาพชัว่ คราว ของผู้ขบั ขี่และผู้โดยสารซึง่ อยูใ่ น หรื อกาลังขับขี่ หรื อกาลังขึ ้น
หรื อกาลังลงจากรถยนต์คนั เอาประกันภัย
2. เอกสารแนบท้ ายความคุ้มครองเพิ่มเติมค่ ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) ให้ ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของ
ผู้ขบั ขี่ และผู้โดยสารซึง่ อยูใ่ นหรื อกาลังขับขี่ หรื อกาลังขึ ้นหรื อกาลังลงจากรถยนต์คนั เอาประกันภัย
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3. เอกสารแนบท้ ายความคุ้มครองเพิ่มเติม การประกันตัวผู้ขบั ขี่ (ร.ย.03) ให้ ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
หรื อบุคคลใดซึง่ ขับขี่รถยนต์โดยความยินยอมของผู้เอาประกันภัย กรณีที่เกิดอุบตั ิเหตุจนเป็ นเหตุให้ บคุ คลดังกล่าวถูกควบคุมตัว
ในคดีอาญา ซึง่ บริ ษัทประกันภัยจะดาเนินการประกันตัวตังแต่
้ ชนพนั
ั ้ กงานสอบสวน พนักงานอัยการหรื อศาลกาหนดจนกว่าคดี
จะถึงที่สดุ

3. ประเภทรถยนต์ที่บริ ษัท สงวนสิทธิ์ ในการพิจารณารับประกันภัย
o รถบรรทุก 10 ล้ อขึ ้นไป, รถหัวลาก, รถพ่วง, รถบรรทุกและขนส่งสินค้ าที่มีความเสีย่ งภัยสูง เช่น เชื ้อเพลิง กรด แก๊ ส
หรื อรถบรรทุกวัตถุอนั ตราย
o รถอื่นๆ ได้ แก่ รถยนต์ปา้ ยแดง (ใช้ เพื่อการค้ ารถยนต์ และซ่อมแซมรถยนต์), รถพยาบาล, รถดับเพลิง, รถใช้ ในการเกษตร,
รถใช้ ในการก่อสร้ าง หรื อรถอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือจากหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
o รถที่ขอความคุ้มครองประกันภัยระยะเวลาน้ อยกว่า 3 เดือน หรื อเกินกว่า 15 เดือน
o รถมูลนิธิ หรื อรถร่วม, รถกู้ชีพ, รถอาสากู้ภยั , รถติดไซเรน ฯลฯ
o รถที่มีการตกแต่ง หรื อดัดแปลงสภาพ เช่น รถโหลดเตี ้ย หรื อยกสูง, รถปรับแต่งเครื่ องยนต์ และหรื อรถกระบะปิ คอัพ
ที่ติดตังอุ
้ ปกรณ์เสริ มพิเศษต่างๆ เช่น ติดตังตู
้ ้ เหล็กพร้ อมเครื่ องทาความเย็น, เครน, ตะแกรงเหล็ก, เฮี๊ยบ, โครงเหล็กหรื อ
หลังคา หรื ออุปกรณ์ใดๆ ที่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อใช้ สาหรับการขนส่งสิง่ ของ หรื อสินค้ าทุกชนิด
o รถโดยสารข้ ามจังหวัด ที่มจี านวนที่นงั่ เกิน 20 ที่นงั่ ขึ ้นไป
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o รถรับจ้ างสาธารณะ เช่น รถแท็กซี่, รถเมล์, รถ ข.ส.ม.ก. และรถร่วม ข.ส.ม.ก.
o รถทีใ่ ช้ รับจ้ าง หรื อให้ เช่า หรื อรถที่ใช้ เพื่อการพาณิชย์ เว้ นแต่จานวนรถที่เสนองานเข้ ามามีจานวนมากพอ (เป็ นแบบ Fleet)
และได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิให้ รับประกันภัยแล้ ว
o รถนาเข้ าจากต่างประเทศแบบพิเศษเฉพาะคัน (CBU)
หมายเหตุ : กรณีขอให้ พิจารณาเป็ นกรณีพิเศษ ต้ องมีข้อมูล | เอกสารประกอบในการพิจารณา
1. ประวัติการทาประกันภัย | แหล่งที่มาของงาน
2. มาตรการในการบริ หารจัดการกลุม่ รถ | การดูแลผู้ขบั ขี่
3. ลักษณะการใช้ รถยนต์ สาหรับกลุม่ นันๆ
้
4. อัตราความเสียหาย (Loss Ratio) ย้ อนหลัง
5. ประวัติการชาระเบี ้ยประกันภัยของตัวแทน

เอกสารประกอบการทาประกันภัยรถยนต์
o
o
o
o
o

สาเนาบัตรประชาชน | สาเนาใบขับขี่
หลักฐานการซื ้อขายสาหรับรถยนต์อายุไม่เกินปี (ป้ายแดง)
สาเนาทะเบียนรถยนต์ที่ขอทาประกันภัย
ใบเตือนต่ออายุ หรื อหน้ าตารางกรมธรรม์จากบริ ษัทประกันภัยเดิม
เอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่น รายงานการตรวจสภาพรถยนต์, รูปถ่ายรถยนต์คนั เอาประกันภัย เป็ นต้ น

นโยบายการรับประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1
1. คานวณเบี ้ยประกันภัยภาคสมัครใจ และภาคบังคับ ได้ ทาง www.asiainsurance.co.th
หมายเหตุ : ราคามีการปรับขึ ้นตามสภาพเศรษฐกิจ และความเสีย่ งภัย ประกอบกับต้ นทุนค่าสินไหมได้ ปรับเพิ่มขึ ้น เช่น ค่าแรง
ค่าซ่อม ค่าอะไหล่ ฯลฯ
2. อายุรถยนต์ที่รับประกันภัยไม่เกิน 12 ปี และเลือกซื ้อเบี ้ยประกันภัยแบบซ่อมศูนย์ (ห้ าง) สาหรับรถยนต์อายุไม่เกิน 5 ปี
3. ทุนประกันภัยไม่เกินกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย
4. การให้ สว่ นลดเบี ้ยประกันภัยประเภท 1 (อัตราเบี ้ยประกันภัยปรกติ)
4.1 รถยนต์ใหม่(ป้ายแดง) ให้ สว่ นลด 15%
4.2 ไม่เคยทาประกันภัยประเภท 1 กับบริ ษัท หรื อเปลีย่ นความคุ้มครองจากประเภท 2, 3 และ 5 (2 พลัส, 3 พลัส)
o อายุรถ 2 ปี ขึ ้นไป พิจารณาให้ สว่ นลดสูงสุดไม่เกิน 30%
4.3 เงื่อนไขการพิจารณาให้ สว่ นลดกลุม่ 10%
o ผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้ กบั บริ ษัทตังแต่
้ 3 คันขึ ้นไป ถ้ าทาประกันภัยไม่พร้ อมกันจะให้ สว่ นลด
ตังแต่
้ คนั ที่ 3 เป็ นต้ นไป เว้ นแต่จะมีหลักฐานว่าเป็ นงานกลุม่ เช่น แจ้ งตรวจสอบเครื อญาติในฐานข้ อมูล หรื อ ประกันภัย
ในนามหน่วยงาน เป็ นต้ น
o กรณีผ้ เู อาประกันภัยเป็ น คูส่ มรส บิดา มารดา บุตร หรื อพี่น้องร่วมบิดา หรื อมารดาเดียวกันของผู้เอาประกันภัย
o รถยนต์เช่าซื ้อไม่สามารถให้ สว่ นลดกลุม่ ได้ นอกจากผู้เช่าซื ้อเป็ นบุคคลคนเดียวกัน และได้ เอาประกันภัยกับบริ ษัท
ตังแต่
้ 3 คันขึ ้นไป
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5. ต้ องตรวจสภาพรถยนต์ พร้ อมรูปถ่ายรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย
5.1 ต้ องส่งรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ พร้ อมรูปถ่ายรถยนต์ ก่อนวันทีเ่ ริ่ มคุ้มครอง
5.2 กรณีได้ รับรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ พร้ อมรูปถ่ายรถยนต์ ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่เริ่ มคุ้มครอง
วันคุ้มครองจะเริ่มนับตังแต่
้ วนั ทีไ่ ด้ เลขที่คาขอเอาประกันภัย
5.3 ในระหว่างรอรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ พร้ อมรูปถ่ายรถยนต์ บริ ษัทจะให้ ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
(ประเภท 3) และคุ้มครองรถยนต์คนั เอาประกันภัยเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากอุบตั เิ หตุที่มีคกู่ รณี (เคลมสด) และมีเจ้ าหน้ าที่
ออกสารวจภัยเท่านัน้
5.4 กรณีได้ รับรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ พร้ อมรูปถ่ายรถยนต์ เกิน 7 วัน นับจากวันที่เริ่ มคุ้มครอง
วันคุ้มครองจะเริ่มนับตังแต่
้ วนั ทีท่ างบริ ษัทได้ รับรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ พร้ อมรูปถ่ายรถยนต์
หากรถไม่อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้ อย มีความเสียหาย/บาดแผลเดิม (จะไม่ค้ มุ ครองความเสียหาย/บาดแผลเดิมทุกกรณี)
5.5 กรณีถ่ายภาพรถยนต์ไม่สมบูรณ์ ไม่เห็นชัดเจน ไม่เห็นสภาพทุกด้ าน ต้ องดาเนินการใหม่ ให้ ถือว่าบริ ษัทไม่ได้ รับประกันภัย
มาตังแต่
้ ต้นและจะไม่รับผิดชอบค่าสินไหมที่เกิดขึ ้นก่อนทุกกรณี
5.6 บริ ษัทขอ สงวนสิ ทธิ์ บอกปฎิเสธการรับประกันภัย กรณีที่พบว่ารถยนต์คนั เอาประกันภัยไม่อยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขการรับประกันภัย
5.7 ตัวแทน/นายหน้ า สามารถส่งรูปถ่ายรถยนต์ พร้ อมรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ ทางอีเมลล์ได้ ที่
motor.a1@asiainsurance.co.th ตังชื
้ ่อหัวเรื่ องอีเมลล์ “ตรวจสภาพรถก่อนทาประกัน ทะเบียน xxxxx รหัสตัวแทน xxxxxx”
5.8 เพิ่มระบบถ่ายรูปตรวจสภาพรถก่อนการทาประกัน บนมือถือ โดยเข้ าใช้ งานที่ https://ai1.asiainsurance.co.th/agentbuddy/
o สาหรับตัวแทนถ่าย (Agent Buddy)
o สาหรับลูกค้ าถ่ายเอง (Direct SMS link)

นโยบายการรับประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2
1.
2.
3.
4.

คานวณเบี ้ยประกันภัยภาคสมัครใจ และภาคบังคับ ได้ ทาง www.asiainsurance.co.th หรื อทาง Package Finder
อายุรถยนต์ที่รับประกันภัยไม่เกิน 12 ปี
ทุนประกันภัยไม่เกินกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย
ต้ องตรวจสภาพรถยนต์ พร้ อมรูปถ่ายรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย
4.1 ต้ องส่งรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ พร้ อมรูปถ่ายรถยนต์ ก่อนวันทีเ่ ริ่ มคุ้มครอง
4.2 กรณีได้ รับรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ พร้ อมรูปถ่ายรถยนต์ ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่เริ่ มคุ้มครอง
วันคุ้มครองจะเริ่มนับตังแต่
้ วนั ทีไ่ ด้ เลขที่คาขอเอาประกันภัย
4.3 กรณีได้ รับรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ พร้ อมรูปถ่ายรถยนต์ เกิน 7 วัน นับจากวันที่เริ่ มคุ้มครอง
วันคุ้มครองจะเริ่มนับตังแต่
้ วนั ทีท่ างบริ ษัทได้ รับรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ พร้ อมรูปถ่ายรถยนต์
4.4 กรณีรูปถ่ายรถยนต์ไม่สมบูรณ์ ไม่ชดั เจน ไม่เห็นสภาพทุกด้ าน ต้ องดาเนินการใหม่ ให้ ถือว่าบริ ษัทไม่ได้ รับประกันภัยตังแต่
้ ต้น
และจะไม่รับผิดชอบค่าสินไหมที่เกิดขึ ้นก่อนทุกกรณี
4.5 บริ ษัทขอ สงวนสิ ทธิ์ บอกปฎิเสธการรับประกันภัย กรณีที่พบว่ารถยนต์คนั เอาประกันภัยไม่อยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขการรับประกันภัย
4.6 ตัวแทน/นายหน้ า สามารถส่งรูปถ่ายรถยนต์ พร้ อมรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ ทางอีเมลล์ได้ ที่
motor.a1@asiainsurance.co.th ตังชื
้ ่อหัวเรื่ องอีเมลล์ “ตรวจสภาพรถก่อนทาประกัน ทะเบียน xxxxx รหัสตัวแทน xxxxxx”
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4.7 เพิ่มระบบถ่ายรูปตรวจสภาพรถก่อนการทาประกัน บนมือถือ โดยเข้ าใช้ งานที่ https://ai1.asiainsurance.co.th/agentbuddy/
o สาหรับตัวแทนถ่าย (Agent Buddy)
o สาหรับลูกค้ าถ่ายเอง (Direct SMS link)

นโยบายการรับประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3
1. คานวณเบี ้ยประกันภัยภาคสมัครใจ และภาคบังคับ ได้ ทาง www.asiainsurance.co.th หรื อทาง Package Finder
2. ไม่จากัดอายุรถยนต์ และไม่ตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย

นโยบายการรับประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5 (2 พลัส และ 3 พลัส )
1. คานวณเบี ้ยประกันภัยภาคสมัครใจ และภาคบังคับ ได้ ทาง www.asiainsurance.co.th หรื อทาง Package Finder
2. อายุรถยนต์ที่รับประกันภัย ตามแผนประกันภัยที่เลือก
3. สาหรับแผนประกันแบบเบี ้ยซ่อมศูนย์ฯ (ห้ าง) จากัดอายุรถไม่เกิน 5 ปี
4. มูลค่ารถยนต์ขณะทีเ่ อาประกันภัย ต้ องไม่ตา่ กว่าจานวนเงินเอาประกันภัย ตามแผนประกันภัยทีเ่ ลือก
5. คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คนั ที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่ได้ รับความเสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก และ
ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงคูก่ รณีอกี ฝ่ ายหนึง่ ได้

นโยบายการประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ
1. ต้ องบันทึกข้ อมูลการทาประกันภัยลงระบบในทันทีที่มีการขาย (Real Time) ทังนี
้ ้อนุโลมให้ สามารถบันทึกข้ อมูลเข้ าระบบได้
ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการจาหน่าย และหรื อวันที่เริ่ มคุ้มครอง
2. ไม่อนุโลม ให้ บนั ทึกข้ อมูลย้ อนหลังเกิน 3 วันนับจากวันที่เริ่มคุ้มครอง
3. ความคุ้มครองผู้ประสบภัย :
บริ ษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนให้ แก่ผ้ ปู ระสบภัยที่ได้ รับความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย หรื ออนามัยของ
ผู้ประสบภัยในนามผู้เอาประกันภัย ซึง่ ผู้เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย เนื่องจากรถที่ใช้ หรื ออยูใ่ นทาง
หรื อเนื่องจากสิง่ ที่บรรทุก หรื อติดตังในรถนั
้
น้ ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ดังนี ้
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ตารางความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ความคุ้มครอง
1 จานวนเงินค่ าเสียหายเบือ้ งต้ น ได้ รับโดยไม่ ต้องรอพิสูจน์ ความผิด
1.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริ ง)
1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรื อทุพพลภาพอย่างถาวร
2 จานวนเงินค่ าเสียหายส่ วนที่เกินกว่ าค่ าเสียหายเบือ้ งต้ น ผู้ประสบภัยจะได้ รับภายหลัง
จากการพิสจู น์ แล้ วว่ าไม่ ได้ เป็ นฝ่ ายที่จะต้ องรับผิดตามกฎหมาย โดยมีวงเงินคุ้มครอง
รวมกับค่ าเสียหายเบือ้ งต้ นดังนี ้
2.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริ ง)
2.2 การเสียชีวิต หรื อทุพพลภาพอย่างถาวรสิ ้นเชิง
2.3 กรณีทพุ พลภาพอย่างถาวร
2.4 สูญเสียอวัยวะ
- นิ ้วขาด 1 ข้ อขึ ้นไป
- สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน
- สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน
2.5 ชดเชยรายวัน 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้ าพักรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลในฐานะคนไข้ ใน

วงเงินคุ้มครอง (บาท/คน)
ไม่เกิน 30,000
35,000

ไม่เกิน 80,000
500,000
300,000
200,000
250,000
500,000
สูงสุดไม่เกิน 4,000

หมายเหตุ : ผู้ประสบภัยที่เป็ นผู้ขบั ขี่รถที่เป็ นฝ่ ายผิด หรื อไม่มคี กู่ รณี จะได้ รับความคุ้มครองเฉพาะค่าเสียหายเบื ้องต้ นเท่านัน้

นโยบายการโอนย้ ายผลงานกรมธรรม์ ต่ออายุของตัวแทน
1. กรณีตวั แทน/นายหน้ าเจ้ าของผลงานเดิม พ้ นสภาพการเป็ นตัวแทนของบริ ษัท
o ตัวแทน/นายหน้ าที่ลาออก หรื อบริ ษัทบอกเลิกสัญญาจากการเป็ นตัวแทน
o ตัวแทน/นายหน้ าที่ถกู บริ ษัทดาเนินคดีตามกฎหมาย
หากหัวหน้ าสายงานยังคงปฏิบตั หิ น้ าที่อยูก่ บั บริ ษัท ห้ ามไม่ให้ มีการโอนย้ ายผลงานข้ ามสายงาน แต่ให้ โอนย้ ายเข้ ารหัสหัวหน้ า
สายงาน (ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การในทีมงานนันๆ)
้ หรื อรหัสอื่นตามที่หวั หน้ าสายงานนันๆ
้ ได้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ วเท่านัน้
2. กรมธรรม์ยงั ไม่ขาดต่ออายุ ผู้เอาประกันภัยเซ็นต์ยินยอมแต่งตังให้
้ ตวั แทน/นายหน้ า ผู้ที่ขอโอนย้ ายผลงานเป็ นผู้ดแู ล พร้ อมแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยยืนยัน
3. กรมธรรม์เดิมที่ขาดต่ออายุไปแล้ ว สามารถโอนย้ ายผลงานได้ โดยไม่ต้องขออนุมตั ิ หรื อเอกสารใดๆ
4. กรณีเป็ น “งานโครงการพิเศษ” ให้ โอนย้ ายได้ หลังจากกธ.เดิมสิ ้นสุดความคุ้มครองแล้ ว 7 วัน หรื อตามทีเ่ จ้ าของงานเดิมอนุญาต
ให้ โอนย้ ายได้
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การพิจารณาให้ ส่วนลดประวัตดิ ีกรณีต่ออายุ
ให้ สว่ นลดตามหลักเกณฑ์สว่ นลดเบี ้ยประกันภัยประวัตดิ ี ซึง่ คานวณจากประวัติในปี ที่ผา่ นมา
o ไม่เกิดเหตุ | เป็ นฝ่ ายถูก
เพิ่มส่วนลดประวัติดีขึ ้น 1 ขัน้
o เกิดเหตุ | เป็ นฝ่ ายประมาท
ลดส่วนลดประวัตดิ ีลง 1 ขัน้
o บริ ษัทขอ สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับลดการให้ สว่ นลดประวัตดิ ี โดยไม่มีข้อยกเว้ นหากตรวจสอบพบว่า “มีเคลมและเป็ นฝ่ ายผิด”
แม้ จะมีการเสนอเบี ้ยประกันภัย และหรื อใบเตือนต่ออายุไปแล้ วก็ตาม

นโยบายการบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ และภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
1. การบอกเลิกกรมธรรม์สามารถทาได้ โดยผู้เอาประกันภัย หรื อตัวแทนเจ้ าของงานเป็ นผู้แจ้ งเอง
1.1 ต้ องแจ้ งให้ บริษัททราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้ เช่น แจ้ งทางอีเมลล์ หรื อส่งกรมธรรม์คืนมายังบริ ษัท พร้ อมเหตุผล
ของการยกเลิกกรมธรรม์
1.2 ซึง่ จะมีผลให้ กรมธรรม์ประกันภัยสิ ้นผลบังคับทันที ณ. วันเวลาที่บริ ษัทได้ รับหนังสือบอกเลิก หรื อวันเวลาที่ระบุไว้ ในหนังสือ
บอกเลิก แล้ วแต่วา่ วันใดเป็ นวันหลังสุด
1.3 ในกรณีนี ้ผู้เอาประกันภัยมีสทิ ธิได้ รับเบี ้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี ้ยประกันภัยในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
หมายเหตุ : บริ ษัทไม่รับการแจ้ งการบอกเลิกกรมธรรม์ทางโทรศัพท์
2. สาหรับกรมธรรม์ที่ออกล่วงหน้ า ยังไม่ถงึ วันคุ้มครอง (แจ้ งขอเอาประกันภัยล่วงหน้ า)
2.1 กรณีไม่ได้ ชาระเบี ้ยประกันภัย ตัวแทน/นายหน้ า สามารถยกเลิกเองได้ โดยไม่ต้องมีการแจ้ งความประสงค์ และต้ องใช้
เอกสารจากผู้เอาประกันภัย
2.2 กรณีได้ ชาระเบี ้ยประกันภัยแล้ ว ตัวแทน/นายหน้ า ใช้ หลักเกณฑ์ตามข้ อ 1
o ส่วนนี ้ใช้ เกณฑ์เดียวกันทังที
้ ่ออกกรมธรรม์ผา่ น webservice และระบบอื่นๆ
o เอกสารขอยกเลิก ดังนี ้
 คืนเอกสารกรมธรรม์ตวั จริง พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้เอาประกันภัย หรือ
 ตัวแทน/นายหน้ าลงนาม และส่งแบบฟอร์ มหนังสือยกเลิกตามแนบ โดยไม่ต้องใช้ กรมธรรม์ตวั จริ ง
และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนจากผู้เอาประกันภัยในกรณีใช้ เอกสารนี ้แทน เมือ่ ภายหลังหาก
มีการยกเลิกกรมธรรม์ไปแล้ ว และมีการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ ้น ตัวแทน/นายหน้ าจะต้ อง
เป็ นผู้รับผิดชอบความเสียหายดังกล่าวตามระบุในหนังสือยกเลิก
3. สาหรับกรมธรรม์ที่มีผลคุ้มครองแล้ ว
3.1 ภายใน 1 วัน เช่น บันทึกข้ อมูล หรื อออกแพ็กเกจผิด
3.1.1 กรณีไม่ได้ ชาระเบี ้ยประกันภัย ตัวแทน/นายหน้ า สามารถยกเลิกเองได้ โดยไม่ต้องมีการแจ้ งความประสงค์
และต้ องใช้ เอกสารจากผู้เอาประกันภัย
3.1.2 กรณีได้ ชาระเบี ้ยประกันภัยแล้ ว ตัวแทน/นายหน้ า ใช้ หลักเกณฑ์ตามข้ อ 1
o ส่วนนี ้ใช้ เกณฑ์เดียวกันทังที
้ ่ออกกรมธรรม์ผา่ น webservice และระบบอื่นๆ

7

o เอกสารขอยกเลิก ดังนี ้
 คืนเอกสารกรมธรรม์ตวั จริง พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้เอาประกันภัย หรือ
 ตัวแทน/นายหน้ าลงนาม และส่งแบบฟอร์ มหนังสือยกเลิกตามแนบ โดยไม่ต้องใช้ กรมธรรม์
ตัวจริง และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้เอาประกันภัย
 ในกรณีใช้ เอกสารนี ้แทน เมื่อภายหลังหากมีการยกเลิกกรมธรรม์ไปแล้ ว และมีการเรียกร้ อง
ค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ ้นตัวแทน/นายหน้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว
ตามระบุในหนังสือยกเลิก
o ไม่เก็บค่าธรรมเนียมยกเลิกกรมธรรม์
3.2 เกิน 1 วัน
3.2.1 ต้ องมีการแจ้ งความประสงค์จากผู้เอาประกันภัย
3.2.2 กรณีได้ ชาระเบี ้ยประกันภัยแล้ ว ตัวแทน/นายหน้ า ใช้ หลักเกณฑ์ตามข้ อ 1
o ส่วนนี ้ใช้ เกณฑ์เดียวกันทังที
้ ่ออกกรมธรรม์ผา่ น webservice และระบบอื่นๆ
o เอกสารขอยกเลิก ดังนี ้
 คืนเอกสารกรมธรรม์ตวั จริง พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้เอาประกันภัย หรือ
 ตัวแทน/นายหน้ าลงนาม และส่งแบบฟอร์ มหนังสือยกเลิกตามแนบ โดยไม่ต้องใช้ กรมธรรม์
ตัวจริง และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้เอาประกันภัย
 ในกรณีใช้ เอกสารนี ้แทน เมื่อภายหลังหากมีการยกเลิกกรมธรรม์ไปแล้ ว และมีการเรียกร้ อง
ค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ ้นตัวแทน/นายหน้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว
ตามระบุในหนังสือยกเลิก
3.2.3 เก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกกรมธรรม์ 100 บาทสาหรับภาคสมัครใจ และ 20 บาทสาหรับภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
3.2.4 การอนุโลมยกเว้ นค่าธรรมเนียมการยกเลิกกรมธรรม์ ให้ เป็ นไปตามกรอบอานาจปฏิบตั ิการ
(โดยมีเหตุอนั ควรตามดุลยพินิจของผู้อนุมตั )ิ

นโยบายการยกเลิกกรมธรรม์ โดยบริษัทเป็ นผู้บอกเลิก
บริ ษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้
o ด้ วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยูค
่ รัง้
สุดท้ ายที่แจ้ งให้ บริษัททราบ
o ซึง่ จะมีผลให้ กรมธรรม์ประกันภัยสิ ้นผลบังคับ ณ. วันพ้ นกาหนดดังกล่าว
o ในกรณีนี ้บริ ษัทจะคืนเบี ้ยประกันภัยให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัย โดยหักเบี ้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัยได้
ใช้ บงั คับมาแล้ วออกตามส่วน
o หากมีคา่ สินไหมทดแทนเกิดขึ ้นก่อนแล้ ว ณ. วันที่ยกเลิกกรมธรรม์ บริ ษัทจะหักค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวออกจากส่วนคืน
เบี ้ยประกันภัย บริ ษัทขอ สงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกกรมธรรม์กรณีตรวจพบการจงใจทุจริ ตสินไหม จัดฉากเคลม หรื อ
การทุจริ ตอื่นๆ
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หนังสือแจ้ งยกเลิกกรมธรรม์ / เปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ
ชื่อผู้แจ้ ง ………………………………………………………...………....……......……......

วันที่แจ้ ง……………..…….....………...

สาเหตุที่แจ้ งยกเลิกกรมธรรม์ ……………....................................……………...............................…....….……………........................
เลขที่กรมธรรม์………………………………………....ชื่อผู้เอาประกัน ……………………………………………………….....................
ทะเบียนรถ……………….............…..…...........….....วันที่ค้ มุ ครอง (วันเริ่ มต้ น - สิ ้นสุด).........…………………...……..........……..……
เบี ้ยประกันภัย (รวมภาษี อากร)...................................บาท
ทังนี
้ ้ หากมีการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทน หรื อค่าเสียหายอื่นๆ จากผู้เอาประกันภัย คูก่ รณี หรื อบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องหลังจากวันที่แจ้ งแล้ ว
ข้ าพเจ้ า(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………..…………..………..รหัสตัวแทน/นายหน้ า………………………………...
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน…………………………………………………………เบอร์ ติดต่อ……………………………………………
ยินดีที่จะรับผิดชอบค่าเบี ้ยประกันภัย และ “ค่าสินไหมทดแทน” ทีเ่ กิดขึ ้นจากการยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี ้ (ถ้ ามี)
พร้ อมรับผิดชอบค่าดาเนินการ 300 บาทสาหรับภาคสมัครใจ และ 100 บาทสาหรับภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จึงลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ ................................................. ตัวแทน/นายหน้ า
(………….......………………… )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หนังสือแจ้ งยกเลิกกรมธรรม์ / เปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ
ชื่อผู้แจ้ ง ………………………………………………………...………....……......……......

วันที่แจ้ ง……………..…….....………...

สาเหตุที่แจ้ งยกเลิกกรมธรรม์ ……………....................................……………...............................…....….……………........................
เลขที่กรมธรรม์………………………………………....ชื่อผู้เอาประกัน ……………………………………………………….....................
ทะเบียนรถ……………….............…..…...........….....วันที่ค้ มุ ครอง (วันเริ่ มต้ น - สิ ้นสุด).........…………………...……..........……..……
เบี ้ยประกันภัย (รวมภาษี อากร)...................................บาท
ทังนี
้ ้ หากมีการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทน หรื อค่าเสียหายอื่นๆ จากผู้เอาประกันภัย คูก่ รณี หรื อบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องหลังจากวันที่แจ้ งแล้ ว
ข้ าพเจ้ า(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………..…………..………..รหัสตัวแทน/นายหน้ า………………………………...
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน…………………………………………………………เบอร์ ติดต่อ……………………………………………
ยินดีที่จะรับผิดชอบค่าเบี ้ยประกันภัย และ “ค่าสินไหมทดแทน” ทีเ่ กิดขึ ้นจากการยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี ้ (ถ้ ามี)
พร้ อมรับผิดชอบค่าดาเนินการ 300 บาทสาหรับภาคสมัครใจ และ 100 บาทสาหรับภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จึงลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ ................................................. ตัวแทน/นายหน้ า
(………….......………………… )
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นโยบายการตรวจสภาพรถยนต์ และถ่ ายรู ปรถยนต์ ก่อนทาประกันภัย
1. รถยนต์ที่มีอายุเกิน 1 ปี ขึ ้นไป เป็ นภาระของตัวแทน/นายหน้ า ต้ องส่งรายงานการตรวจสภาพรถยนต์อย่างละเอียด พร้ อมรูปถ่าย
รถยนต์ ก่อนวันทีเ่ ริ่ มคุ้มครอง ไปยังแผนกรับประกันภัยรถยนต์
2. หากแผนกฯ ไม่ได้ รับรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ และรูปถ่ายรถยนต์ภายในกาหนดเวลา ให้ ถือว่าบริ ษัทไม่ได้ รับประกันภัย
มาตังแต่
้ ต้นและจะไม่รับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ ้นก่อนทุกกรณี
3. กรณีถ่ายภาพรถยนต์ไม่สมบูรณ์ ไม่เห็นชัดเจน ไม่เห็นสภาพทุกด้ านรอบคัน ต้ องดาเนินการใหม่ ให้ ถือว่าบริษัทไม่ได้ รับประกันภัย
มาตังแต่
้ ต้นและจะไม่รับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ ้นก่อนทุกกรณี
4. บริ ษัทขอ สงวนสิ ทธิ์ บอกปฎิเสธการรับประกันภัย กรณีที่พบว่ารถยนต์คนั เอาประกันภัยไม่อยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขการรับประกันภัย

ขัน้ ตอนการตรวจสภาพรถยนต์ ก่อนรับประกันภัย
1. นารายงานตรวจสภาพรถยนต์ กรอกรายละเอียดต่างๆ และถ่ายรูปรถยนต์ ก่อนวันทีเ่ ริ่ มคุ้มครอง สามารถถ่ายผ่านกล้ อง
โทรศัพท์มือถือ หรื ออุปกรณ์ดิจิตอลอื่นๆ โดยตังค่
้ าวัน เดือน ปี และเวลา ให้ เป็ นปั จจุบนั ในขณะที่ถ่ายรูป
2. ต้ องถ่ายรูปรถยนต์ให้ เห็นสภาพรถยนต์ทกุ ด้ านชัดเจน ทังภายใน
้
ภายนอก เลขตัวถัง ยางอะไหล่ หลังคารถยนต์ รวมถึงบาดแผลเดิม
3. กรณีมีอปุ กรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมเช่น อุปกรณ์การติดตังแก๊
้ ส, เครื่ องเสียง, บันไดข้ าง, กันชนเสริ มหน้ า-หลัง, หลังคา, โครงเหล็ก,
ล้ อเม็กซ์, ยางอะไหล่ เป็ นต้ น ให้ ถ่ายรูปเพิม่ เติม และขอใบเสร็ จของแต่ละรายการ(ถ้ ามี) หากประสงค์จะให้ ค้ มุ ครองเพิม่ เติม
และได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิให้ รับประกันภัยแล้ ว
4. หากมีความเสียหายของตัวรถยนต์ ให้ ระบุรายการความเสียหายแต่ละจุด และถ่ายรูปประกอบมาด้ วย
(โดยอาจใช้ เครื่ องหมาย หรื อสัญลักษณ์อื่นใด ติดแสดงหรื อกากับไว้ ตรงบริ เวณที่มีความเสียหาย)
5. ขูดเลขตัวถัง หรื อถ่ายรูปเลขตัวถังแทนการขูดก็ได้ แล้ วแนบไปกับรายงานการตรวจสภาพรถยนต์
6. ต้ องกรอกรายละเอียดลงในรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ให้ ครบถ้ วน และให้ ลกู ค้ าหรื อผู้แทน ตรวจสอบข้ อมูลอีกครัง้ และให้ ลงนาม
รับทราบในช่องผู้ขอเอาประกันภัย และให้ ผ้ ตู รวจสภาพรถยนต์ลงนามกากับในช่องผู้ตรวจสภาพรถ
7. ตัวแทน/นายหน้ า สามารถส่งรูปถ่ายรถยนต์ พร้ อมรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ ทางอีเมลล์ได้ ที่
motor.a1@asiainsurance.co.th ตังชื
้ ่อหัวเรื่ องอีเมลล์ “ตรวจสภาพรถก่อนทาประกัน ทะเบียน xx-xxx รหัสตัวแทน Axxxxx”
8. เพิ่มระบบถ่ายรูปตรวจสภาพรถก่อนการทาประกันบนมือถือ โดยเข้ าใช้ งานที่ https://ai1.asiainsurance.co.th/agentbuddy/
o สาหรับตัวแทนถ่าย (Agent Buddy)
o สาหรับลูกค้ าถ่ายเอง (Direct SMS link)
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รายงานการตรวจสภาพรถก่ อนทาประกันภัย
ชื่อผู้เอาประกันภัย

เลขที่บตั รประชาชน

ยี่ห้อ

รุ่นรถ

ทะเบียนรถ

เลขตัวถัง

เลขที่ใบขับขี่

เบอร์ โทรศัพท์

สถานที่ทาการสารวจ

วันที่ตรวจสภาพ

เวลา

น.

ความเสียหายของตัวรถ ( ) ตรวจสภาพรถยนต์ไม่พบความเสียหาย ( ) ตรวจสภาพรถยนต์พบความเสียหาย
1. ........................................................................

6. ...........................................................................

2. ........................................................................

7. ...........................................................................

3. ........................................................................

8. ...........................................................................

4. ........................................................................

9. ...........................................................................

5. ........................................................................

10. ...........................................................................

มีหลักฐานแจ้ งความเสียหายจากบริ ษัท .....................................................................................................................................
ส่ วนควบ/อุปกรณ์ ตัวรถ อุปกรณ์ตกแต่งตัวรถ

( ) ไม่มี

( ) มี ตามรายงานดังนี ้

1. .............................................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................................................
เครื่องเสียง ( ) มาตรฐาน

( ) เพิ่มเติม ตามรายการ ดังนี ้

1. ..................................................................................................... ราคาประมาณ........................................บาท
2. ..................................................................................................... ราคาประมาณ........................................บาท
3. ..................................................................................................... ราคาประมาณ........................................บาท
ยางอะไหล่ ( ) ไม่มี

( ) มี

อื่น ๆ เพิ่มเติม ............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ข้ าพเจ้ าฯ ขอรับรองว่าสภาพรถยนต์ตามข้ อความดังกล่าวข้ างต้ นถูกต้ องตามความเป็ นจริ งทุกประการ และในกรณีที่มีความ
เสียหายเก่า ข้ าพเจ้ าฯ ขอยอมรับที่จะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายตามที่ระบุข้างต้ นเองทังสิ
้ ้น เนื่องจากเป็ นความเสียหายเก่า
ทีเ่ กิดก่อนการทาประกัน จึงลงลายมือไว้ เป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ ...........................................เจ้ าของรถ / ผู้ขบั ขี่ / ผู้ขอเอาประกันภัย
(
)
ลงชื่อ ...........................................ผู้ตรวจสอบ / ผู้ตรวจสภาพรถ
(
)
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ติดเลขตัวถัง

ตัวอย่ างการถ่ ายรู ปรถยนต์ ก่อนรั บประกันภัย

นโยบายการตรวจสภาพรถยนต์ และถ่ายรูปรถยนต์ก่อนทาประกันภัย รวมถึงขันตอนการตรวจสภาพรถยนต์
้
ก่อนรับประกันภัย
ตามวิธีปฎิบตั ิในหน้ า 10 ของคูม่ อื รับประกันภัยนี ้
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