วิธีปฏิบตั เิ มือเกิดอุบตั เิ หตุรถยนต์
เมือรถยนต์ของท่านเกิดอุบตั ิเหตุ รี บโทรศัพท์แจ้งเหตุ ให้บริ ษทั ฯ ทราบทันที
โดยติดต่อศูนย์รับแจ้งอุบตั ิเหตุรถยนต์ ทุกภัย ทัว ไทย เบอร์เดียว โทร. 084-6789966 ( 24 ชัว โมง ทัว ประเทศ )

รายละเอียดทีต้ องแจ้ งให้ กบั ศู นย์ รับแจ้ งอุบตั เิ หตุรถยนต์ ทราบ มีดงั นี$
1.
2.
3.
4.
5.

หมายเลขทะเบียนรถยนต์
หมายเลขกรมธรรม์ หรื อ ชือผูเ้ อาประกันภัย
ชือและเบอร์โทรศัพท์ของผูข้ บั ขี และ ผูแ้ จ้งเคลม
วัน - เวลา และ สถานทีเกิดเหตุ บริ เวณจุดสังเกต ทีเห็นได้ง่าย
ลักษณะการเกิดอุบตั ิเหตุ

เมือแจ้ งศูนย์ รับแจ้ งอุบัตเิ หตุรถยนต์ ทราบแล้ ว ให้ ปฏิบัตดิ งั นี$
1. รอเจ้าหน้าทีเคลม ณ ทีเกิดเหตุ โดยปฏิบตั ิตามคําแนะนําของเจ้าหน้าทีศนู ย์รับแจ้งอุบตั ิเหตุ
2. ไม่ควรเคลือนย้ายรถ ยกเว้นกรณี ดงั ต่อไปนี5
o มีเจ้าหน้าทีตาํ รวจดําเนินการ
o รู ้ผดิ - ถูกแน่นอน และมีหลักฐาน
o หากมีการเคลือนย้ายรถต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบ
3. ไม่ควรตกลงยินยอม หรื อสัญญาว่าจะตกลงชดใช้ค่าเสี ยหายใดๆ เว้นแต่ได้รับคําแนะนําหรื อได้รับความเห็นชอบจากบริ ษทั ฯ
4. กรณี มีผบู ้ าดเจ็บ ให้ช่วยเหลือโดยนําส่ งสถานพยาบาลทีใกล้ทีสุด และแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบ
5. นํารถเข้าซ่อมกับอู่คู่สญ
ั ญาของบริ ษทั ฯ ตามทีท่านสะดวก
6. หากมีขอ้ สงสัย ควรติดต่อบริ ษทั ฯ เพือ ความถูกต้อง และปฏิบตั ิตามคําแนะนําของบริ ษทั ฯ

กรณีเป็ นฝ่ ายผิด
1. กรุ ณาอย่าหลบหนี เพราะท่านอาจจะไม่ใช่ผกู ้ ระทําผิด การหลบหนีอาจเป็ นเหตุให้ตอ้ งโทษใน คดีอาญาเพิมขึ5น
2. หากไม่สามารถติดต่อบริ ษทั ฯ ได้ อาจดําเนินการดังนี5
o นัดหมายกับคู่กรณี ภายหลัง
o ทําบันทึกยอมรับผิดให้คู่กรณี ติดต่อบริ ษทั ฯ หลังจากท่านได้แจ้งเหตุครั5งนี5ให้บริ ษทั ฯ ทราบแล้ว
การทําบันทึกยอมรับผิด ควรมีรายละเอียดดังนี5 (อาจเป็ นแบบฟอร์มทีเขียนขึ5นมาเองก็ได้)
o
o
o
o
o

ชือ - นามสกุล ทีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ ทีชดั เจน และสามารถติดต่อได้ ของฝ่ ายผิด
วันที และ สถานทีเกิดเหตุ
ทะเบียนรถ คันทีเป็ นฝ่ ายผิด และ คันทีเป็ นฝ่ ายถูก
ข้อความทีระบุวา่ ยอมรับผิด และรายละเอียดความเสี ยหาย
ลงลายมือชือ พร้อมพยาน

กรณีทเป็ี นฝ่ ายถูก
หากรถของคู่กรณี มีประกันภัย ให้คู่กรณี แจ้งบริ ษทั ประกันภัยของตนเองด้วย
หากคู่กรณี ไม่ยอมรับผิด ให้จดยีห อ้ รุ่ น สี หมายเลขทะเบียนรถของคู่กรณี และหมวดจังหวัดไว้
ไม่ควรแยกรถจนกว่าเจ้าหน้าทีตาํ รวจมาดําเนินการ หรื อคู่กรณี ยอมรับผิดโดยให้เอกสารหลักฐาน อาท บันทึกยอมรับผิด
หากคู่กรณี หลบหนี ให้ไปดําเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนและลงบันทึกประจําวัน โดยให้พนักงานสอบสวนรับเป็ นคดี ไม่แจ้งเป็ น
หลักฐาน โดยต้องระบุรายละเอียดเกียวกับรถคู่กรณี ให้ได้มากทีสุด
5. กรณี มีทรัพย์สินในรถของท่านเสี ยหาย ต้องแจ้งความลงบันทึกประจําวัน เพราะท่านต้องเรี ยกร้องเองโดยตรง
6. โทรศัพท์แจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบทันที
1.
2.
3.
4.

กรณีตกลงกันไม่ ได้ ว่า ใครเป็ นฝ่ ายผิดใครเป็ นฝ่ ายถูกให้ ดาํ เนินการ ดังนี$
1. ติดต่อเจ้าหน้าทีตาํ รวจเพือ ทําเครื องหมาย ณ ทีเกิดเหตุ แล้วเคลือนรถออกจากทีเกิดเหตุ
2. แจ้งบริ ษทั ฯ โดยทันที

กรณีฉุกเฉินไม่ สามารถแจ้ งเคลมได้ ทนั ที ให้ ปฏิบัติ ดังนี$
1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม "ชนแล้วแยกแลกใบเคลม" ให้ครบถ้วน
2. ทําการนัดหมายคู่กรณี ในภายหลัง

กรณีรถของผู้เอาประกันถูกชน แล้ วคู่กรณีหลบหนี
ให้แจ้งความต่อสถานีตาํ รวจในท้องทีทีเกิดเหตุ หากทราบทะเบียนรถของคู่กรณี ให้แจ้งความเพือดําเนินคดีเท่านั5น

กรณีรถหาย
1. โทรแจ้งสายด่วนรถหาย 1192 ทันที
2. โทรแจ้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ (ศปร.) โทร. 0-2205-2590-3 ทันที
3. โทรแจ้งเหตุให้บริ ษทั ฯ ทราบทันที ผ่านศูนย์รับแจ้งอุบตั ิเหตุ

084-6789966

4. แจ้งความทีสถานีตาํ รวจท้องทีทีรถยนต์สูญหาย
5. หากทราบเบาะแส หรื อร่ องรอยรถของท่าน โปรดแจ้งบริ ษทั ฯ ทันที (ทางบริ ษทั ฯ จะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็ นความลับ) และจัดส่ งเอกสารหลักฐานที
เกียวกับรถยนต์ เพือ บริ ษทั ฯ ใช้ตรวจสอบและชดใช้ค่าสิ นไหม
การติดต่ อเจรจาค่ าเสี ยหาย
สามารถติดต่อเรื องค่าสิ นไหมทดแทนจากการเกิดอุบตั ิเหตุได้ทีสาํ นักงานใหญ่และสํานักงานสาขาทัว ประเทศ ดังนี5
1. นํารถยนต์ทีเสี ยหายมาติดต่อคุมราคาทีบริ ษทั ฯ กรณี ทีไม่สามารถขับขีรถยนต์ทีเสี ยหายเข้ามาติดต่อคุมราคาได้ กรุ ณาแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบล่วงหน้า
เพือบริ ษทั ฯ จะจัดส่ งพนักงานออกตรวจสอบความเสี ยหาย ประเมินราคาค่าซ่อม หรื อพิจารณาความเสี ยหายจากภาพถ่าย ทีพนักงานได้ถ่ายไว้ขณะ
ออกตรวจสอบอุบตั ิเหตุ
2. นํารถยนต์เข้าซ่อมทีอู่คู่สัญญาของบริ ษทั ฯ

ขั$นตอนระยะเวลา เอกสารและวิธีการขอรับค่ าสิ นไหมทดแทน
ท่านสามารถนําเอกสารการตั5งเบิกไปติดต่อบริ ษทั ฯ โดยท่านต้องเตรี ยมเอกสารดังต่อไปนี5

1. รถประกันตั$งเบิกค่ าซ่ อม
1.1. ต้องจัดซ่อมรถเสร็ จก่อน และนํารถไปตรวจสภาพทีบริ ษทั ฯ
1.2. ภาพถ่ายขณะทีอ่ทู าํ การซ่อม
1.3. ต้นฉบับใบเสร็ จรับเงินทีมีเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี และมีชือทีอยูข่ องอู่ทีจดั ซ่อม
1.4. กรณี ทีผเู ้ อาประกันไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง ทําหนังสื อมอบอํานาจให้ถกู ต้อง หากเป็ นนิติบุคคลขอหนังสื อรับรองประกอบด้วย
1.4.1. ถ่ายสําเนาบัตรประชาชนผูม้ อบอํานาจ รับรองสําเนาถูกต้อง
1.4.2. ถ่ายสําเนาบัตรประชาชนผูร้ ับมอบอํานาจ รับรองสําเนาถูกต้อง
1.4.3. ถ่ายสําเนาทะเบียนรถประกัน รับรองสําเนาถูกต้อง
1.5. หลักฐานใบสัง ซ่อมทีพนักงานเคลมออกให้
1.6. กรณี ทีมีการตกลงราคาค่าซ่อมและมีการตกลงกันว่าต้องมีการคืนซากอะไหล่ ต้องนําอะไหล่ทีเปลียนมาคืนด้วย

2. รถคู่กรณีต$งั เบิกค่ าซ่ อม
2.1. สําเนาทะเบียนรถคู่กรณี / สําเนาสัญญาเช่าซื5 อ / หลักฐานทีแสดงกรรมสิ ทธิB
2.2. สําเนากรมธรรม์คู่กรณี หากไม่มีกรมธรรม์ภาคสมัครใจ ขอสําเนากรมธรรม์ พ.ร.บ.
2.3. สําเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถคู่กรณี พร้อมรับรองสําเนา / สําเนาทะเบียนบ้านหรื อหลักฐานอืนทีราชการเป็ นผูอ้ อกให้พร้อมรับรองสําเนา
2.4. กรณี มอบอํานาจให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรถประกัน
2.5. หลักฐานใบสัง ซ่อมทีพนักงานเคลมออกให้
2.6. กรณี ทีมีการตกลงราคาค่าซ่อมและมีการตกลงกันว่าต้องมีการคืนซากอะไหล่ ต้องนําอะไหล่ทีเปลียนมาคืนด้วย

3. ตั$งเบิกค่ ารักษาพยาบาล
3.1. ต้นฉบับใบเสร็ จค่ารักษาพยาบาล
3.2. ใบรับรองแพทย์
3.3. สําเนาบัตรประชาชนผูบ้ าดเจ็บ / สําเนาทะเบียนบ้าน / หรื อหลักฐานอืนทีราชการเป็ นผูอ้ อกให้พร้อมรับรองสําเนา
3.4. กรณี ทีผบู ้ าดเจ็บไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้ ให้ทาํ หนังสื อมอบอํานาจ

4. รถประกันตั$งเบิก พ.ร.บ. อย่ างเดียว
4.1. สําเนาใบอนุญาตขับขี
4.2. สําเนาทะเบียนรถ
4.3. สําเนาบันทึกประจําวัน พร้อมรับรองสําเนาจากพนักงานสอบสวน
4.4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูป้ ระสบภัย / หรื อหลักฐานอืนทีราชการเป็ นผูอ้ อกให้พร้อมรับรองสําเนา
4.5. ต้นฉบับใบเสร็ จค่ารักษาพยาบาล
4.6. ใบรับรองแพทย์
4.7. กรณี เสี ยชีวติ ต้องมีใบมรณบัตร ทายาททีติดต่อต้องเป็ นทายาทโดยธรรม
4.7.1. สามี-ภรรยา ทีถกู ต้องตามกฏหมาย ( จดทะเบียนสมรส )
4.7.2. บิดา-มารดา-บุตร
4.7.3. ผูจ้ ดั การมรดก ( สําเนาคําสัง ศาลมาแสดง )
4.8. สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนา

5. หนังสื อมอบอํานาจทีถูกต้ อง
5.1. หากเป็ นนิติบุคคลให้แนบหนังสื อรับรองบริ ษทั ฯ ลงนามรับรองสําเนาโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ พร้อมประทับตรา
5.2. สําเนาบัตรประชาชนผูม้ อบอํานาจ พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนา

5.3. สําเนาบัตรประชาชนผูร้ ับมอบอํานาจ พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนา
5.4. กรุ ณาระบุความประสงค์ในหนังสื อมอบอํานาจให้ชดั เจน
5.5. อากรแสตมป์ 10 บาท สําหรับมอบอํานาจให้ดาํ เนินการเพียง 1 อย่าง
อากรแสตมป์ 30 บาท สําหรับมอบอํานาจให้ดาํ เนินการมากกว่า 1 อย่าง

การจ่ ายค่ าสิ นไหมทดแทน
o ตกลงค่าสิ นไหมทดแทน ทําจ่ายภายใน 14 วัน หลังจากได้รับเอกสารประกอบการจ่ายครบถ้วน
o จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้กบั ผูเ้ อาประกันภัย หรื อ กรณี มีผรู ้ ับผลประโยชน์ ต้องจ่ายให้กบั ผูร้ ับผลประโยชน์ หากมี
หนังสื อสละสิ ทธิB จากผูร้ ับผลประโยชน์ สามารถจ่ายคืนให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยได้โดยตรง
o จ่ายเป็ นเช็คระบุชือ โดยสามารถรับเช็คได้โดยตรง หรื อส่ งผ่านตัวแทน ,โบรคเกอร์ หรื อโดยวิธีการโอนเงิน ผ่านเลข
บัญชีธนาคาร ตามชือทีระบุจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน

