ขั้นตอนการแจ้ งการเกิดอุบัติเหตุและการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
การประกันภัยรถยนต์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่ อหมายเลขโทรศัพท์ 0-2246-9635 กด 77 ตลอด 24 ชั่ วโมง
1. ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อรถประกันเกิดอุบัติเหตุ
1.1 กรณีสามารถตกลงกันได้ และรถคู่กรณีมีการประกันภัย ให้ ดาเนินการ ดังนี้
(1) กรณี รถคันเอาประกันภัยและรถยนต์ของคู่กรณี มีการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และ
สามารถระบุได้วา่ ฝ่ ายใดเป็ นฝ่ ายถูกหรื อผิด ให้ท้ งั สองฝ่ ายดาเนินการดังนี้
(ก) ให้ผเู ้ อาประกันภัยและผูข้ บั ขี่รถยนต์คู่กรณี กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อใน “ใบยืนยัน
การเกิดอุบตั ิเหตุ” (Knock for Knock Form) ที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ประกันภัยของคู่กรณี
ออกให้และต่างฝ่ ายต่างส่ งมอบ “ใบยืนยันการเกิดอุบตั ิเหตุ” ให้แก่กนั และสามารถ
แยกย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุ
(ข) ผูเ้ อาประกันภัยนา “ใบยืนยันการเกิดอุบตั ิเหตุ” ที่รับจากคู่กรณี มาแจ้งอุบตั ิเหตุที่บริ ษทั ฯ
หมายเหตุ:
1. การแลก “ใบยืนยันการเกิดอุบตั ิเหตุ” ใช้ได้เฉพาะการเกิดเหตุที่ไม่มีบุคคลใดได้รับ
บาดเจ็บหรื อเสี ยชีวติ หรื อไม่มีทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (บุคคลอื่นนอกจากรถยนต์
ของคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ าย) ได้รับความเสี ยหาย
2. รถยนต์ที่เอาประกันเป็ นรถสี่ ลอ้ ที่มีน้ าหนักรถรวมบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน หรื อรถที่
จดทะเบียนที่นงั่ ไม่เกิน 15 ที่นงั่
(2) การประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่น ( 2, 3, 2+, 3+) ให้ผเู ้ อาประกันภัยแจ้งให้บริ ษทั ฯ รับทราบ
เพื่อพิจารณาส่ งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบอุบตั ิเหตุ
1.2 กรณีทไี่ ม่ สามารถตกลงกันได้ หรือ รถยนต์ ค่ ูกรณีไม่ มีการประกันภัย
(1) แจ้งบริ ษทั ฯ เพื่อส่ งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบอุบตั ิเหตุ
(2) จดรายละเอียดรถคู่กรณี เช่น ยีห่ อ้ รถ, ทะเบียนรถ, ชื่อและที่อยูข่ องผูข้ บั ขี่รถคู่กรณี
(3) แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจท้องที่ ที่เกิดเหตุเพื่อสรุ ปผลคดี
1.3 กรณีมีผ้ ไู ด้ รับบาดเจ็บ หรือ เสี ยชี วติ
(1) ให้รีบนาผูบ้ าดเจ็บส่ งโรงพยาบาล แล้วแจ้งบริ ษทั ฯ เพื่อดาเนินการ
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1.4

1.5

1.6

1.7

(2) ในกรณี ผบู ้ าดเจ็บไม่ยอมไปโรงพยาบาล และมีการเรี ยกร้องค่ารักษาพยาบาลให้แจ้งบริ ษทั ฯ
เพื่อเจรจาค่าเสี ยหายกับผูบ้ าดเจ็บ
(3) ในกรณี มีผเู ้ สี ยชีวติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจท้องที่ ที่เกิดเหตุ และบริ ษทั ฯ ทราบทันที
เพื่อดาเนินการตรวจสอบการเกิดอุบตั ิเหตุ
กรณีค่ ูกรณีชนแล้ วหลบหนี
(1) หากสามารถจดยีห่ อ้ และหมายเลขทะเบียนรถคู่กรณี ได้ ให้นารถประกันภัยเข้าแจ้งความต่อ
เจ้าหน้าที่ตารวจท้องที่ ที่เกิดเหตุ เพื่อดาเนินคดีกบั คู่กรณี
(2) หากไม่สามารถจดหมายเลขทะเบียนรถคู่กรณี ได้ ให้นารถประกันเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่
ตารวจท้องที่ ที่เกิดเหตุแล้วคัดสาเนาบันทึกการแจ้งความของพนักงานสอบสวนไปติดต่อ
ที่บริ ษทั ฯ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุและรถถูกยึดไว้ ทสี่ ถานีตารวจ
(1) ให้นาสิ่ งของที่มีค่าออกจากรถแล้วเก็บรักษาไว้
(2) ในกรณี ไม่สามารถนาของมีค่าออกมาได้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจในคดีบนั ทึกรายละเอียด
สิ่ งของไว้
(3) ในกรณี ตอ้ งตรวจสภาพรถยนต์ ผูข้ บั ขี่หรื อผูเ้ อาประกันเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย
กรณีผ้ ูขับขี่ถูกควบคุมตัว เกีย่ วกับอุบัติเหตุ
ให้แจ้งบริ ษทั ฯ ทราบทันที เพื่อบริ ษทั ฯ จะได้ดาเนินการประกันตัวผูข้ บั ขี่ (ในกรณี กรมธรรม์
ขยายความคุม้ ครองในเรื่ องการประกันตัวผูข้ บั ขี่ในคดีอาญา)
กรณีเคลมแห้ ง
รถประกันประเภท 1 ที่เกิดอุบตั ิเหตุเล็กน้อย เช่น เฉี่ ยวเสา กิ่งไม้ ให้นารถเข้าแจ้งอุบตั ิเหตุที่บริ ษทั ฯ
หรื อนารถเข้าซ่ อมและแจ้งอุบตั ิเหตุที่อู่ในเครื อบริ ษทั ฯ

2. กรณีรถประกันสู ญหาย หรือถูกโจรกรรม
2.1 แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจท้องที่ ที่เกิดเหตุทนั ที
2.2 แจ้งบริ ษทั ฯ ทันที พร้อมนาส่ งสาเนาบันทึกการแจ้งความของพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับคดี
2.3 แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป ที่กรมการขนส่ งทางบก
2.4 ติดต่อเจ้าหน้าที่ตารวจท้องที่ ที่แจ้งความ เพื่อติดตามผลคดี
3. การจัดซ่ อมรถทีเ่ อาประกันภัย
3.1 บริ ษทั ฯ จะจัดซ่ อมรถคันเอาประกันให้อยู่ในสภาพปกติโดยอู่ในเครื อของบริ ษทั ฯ ในกรณี ที่ตอ้ ง
เปลี่ ยนอะไหล่ที่มีการเสื่ อมสภาพจากการใช้งาน เช่ น ยางรถ แบตเตอรี่ ฯลฯ ที่ได้รับความเสี ยหาย
จากอุบตั ิเหตุ บริ ษทั ฯ จะพิจารณาจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนด
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3.2 ในกรณี ผเู ้ อาประกันภัยนารถที่เอาประกันไปซ่อมเอง ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ รับทราบ
และดาเนินการ ดังนี้
(1) นาส่ งใบเสนอราคาค่าซ่ อมของอู่ที่ผเู ้ อาประกันนารถเข้าซ่อมให้กบั บริ ษทั ฯ
(2) บริ ษทั ฯ พิจารณาคุมราคาค่าซ่อมตามความเสี ยหายที่แท้จริ ง
(3) ค่าซ่อมที่นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ คุมราคา ผูข้ บั ขี่หรื อผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง
(4) ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนอะไหล่ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องนาอะไหล่เก่ามาคืนให้กบั บริ ษทั ฯ
3.3 ในกรณี รถประกันที่ซ้ื อความคุม้ ครองซ่อมห้างให้นารถประกันเข้าซ่ อมที่ศูนย์บริ การพร้อมกับติดต่อ
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ เพื่อตรวจสอบความเสี ยหาย และคุมราคาที่ศูนย์บริ การ
3.4 ก่อนนารถเข้าซ่อมทุกครั้งควรตรวจสอบสิ่ งของในรถ และนาออกจากรถที่จะทาการซ่อม
3.5 เมื่อรถซ่อมเสร็ จแล้ว ให้ตรวจสอบความเรี ยบร้อยก่อนเซ็นรับ หรื อนารถออกจากอู่
3.6 กรณี ที่ซ่อมไม่เรี ยบร้อยให้แจ้งบริ ษทั ฯ ทราบทันที
3.7 กรณี ที่ท่านนารถไปซ่อมเอง บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในกรณี อู่ซ่อมไม่เรี ยบร้อย
4. การจัดซ่ อมรถคู่กรณีทเี่ ป็ นฝ่ ายถูก
ในกรณี คู่กรณี ที่เป็ นฝ่ ายถูก นารถไปซ่อมจะต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ รับทราบ และดาเนิ นการ ดังนี้
(1) นาส่ งใบเสนอราคาค่าซ่ อมของอู่หรื อศูนย์บริ การ ที่คู่กรณี นารถเข้าซ่อมให้กบั บริ ษทั ฯ
(2) บริ ษทั ฯ พิจารณาคุมราคาค่าซ่อมตามความเสี ยหายที่แท้จริ ง
(3) ค่าซ่อมที่นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ คุมราคา คู่กรณี เป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง
(4) ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนอะไหล่ คู่กรณี จะต้องนาอะไหล่เก่ามาคืนให้กบั บริ ษทั ฯ
(5) บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดกรณี ทรัพย์สินภายในรถเกิดการสู ญหาย รวมทั้ง บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบในกรณี
อู่ซ่อมไม่เรี ยบร้อย
5. การจ่ ายค่ าสิ นไหมทดแทน
5.1 ค่าสิ นไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
(1) ค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพเบื้องต้น ทาจ่ายภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
(2) ค่าชดเชยรายวัน ทาจ่ายภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
(3) ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็ จรับเงิน/ค่าปลงศพ ส่ วนเกินเบื้องต้นทาจ่ายภายใน 10 วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
(4) ค่ารักษาพยาบาลในอนาคต และค่าสิ นไหมทดแทน ทาจ่ายภายใน 10 วัน นับแต่วนั ที่เจรจา
ตกลงเสร็ จสิ้ น
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เอกสารประกอบการตั้งเบิกค่ าสิ นไหมทดแทน
(1) กรณี บาดเจ็บ / ค่าชดเชยรายวัน
- ใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
- ใบรับรองแพทย์
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
- สาเนาทะเบียนบ้าน
(2) กรณี เสี ยชีวติ
- สาเนามรณบัตร
- สาเนาใบรายงานชันสู ตรพลิกศพ
- สาเนาบันทึกการแจ้งความของพนักงานสอบสวน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว และ
สาเนาทะเบียนบ้านผูเ้ สี ยชีวิต
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว และ
สาเนาทะเบียนบ้านทายาทโดยธรรมผูเ้ สี ยชีวติ
(3) กรณี เรี ยกร้องค่ารักษาพยาบาลในอนาคตและค่าสิ นไหมทดแทน และเอกสารประกอบ
การเจรจา
- ใบรับรองแพทย์
- เอกสารรับรองรายได้
5.2 ค่าสิ นไหมทดแทนรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภท 1, 2, 3, 2+ และ 3+)
(1) รถประกัน/คู่กรณี เข้าซ่ อมอู่ในเครื อ บริ ษทั ฯ ทาจ่ายค่าซ่อมให้กบั อู่โดยตรง
(2) รถประกัน/คู่กรณี นารถไปดาเนินการจัดซ่อมเองให้ส่งใบเสนอราคาค่าซ่อมเพื่อคุมราคาค่าซ่อม
ทาจ่ายภายใน 10 วัน นับแต่วนั ที่เจรจายุติ หรื อวันที่ส่งมอบใบเสร็ จรับเงินค่าซ่อม หรื อนารถ
ที่ซ่อมเสร็ จมาตรวจสภาพ
(3) รถประกันที่ซ้ื อความคุม้ ครองซ่อมห้างให้ส่งใบเสนอราคาค่าซ่อม หรื อ นัดหมายเจ้าหน้าที่
บริ ษทั ฯ เพื่อตรวจสอบความเสี ยหายและคุมราคาที่ศูนย์ซ่อม ทาจ่ายเมื่อรถซ่อมเสร็ จ
(กรณี ศูนย์ยอมรับค่าซ่อมจากทางบริ ษทั ฯ) หรื อทาจ่ายคืนผูเ้ อาประกันภัยภายใน 10 วัน
นับแต่วนั ที่ส่งมอบใบเสร็ จรับเงินค่าซ่อมให้บริ ษทั ฯ (กรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยสารองจ่าย)
(4) รถประกันเสี ยหายสิ้ นเชิง (Total Loss) ทาจ่ายภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสาร
ครบถ้วนพร้อมนาส่ งเอกสารประกอบการตั้งเบิกค่าสิ นไหมทดแทน ดังนี้
- ทะเบียนรถพร้อมลงนามผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
- ชุดโอนกรรมสิ ทธิ์ และหนังสื อมอบอานาจของกรมการขนส่ งทางบกพร้อมลงนามผูโ้ อน
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และผูม้ อบอานาจ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
- หนังสื อรับรองการจดทะเบียน กรณี เจ้าของรถเป็ นนิติบุคคล
- ชุดกุญแจสารอง
- กรณี รถยนต์ติดสัญญาเช่าซื้ อ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมจากบริ ษทั ผูใ้ ห้เช่าซื้ อโดยบริ ษทั
ผูใ้ ห้เช่าซื้ อเป็ นผูจ้ ดั ทาเอกสาร
(5) รถประกันสู ญหาย หรื อ ถูกโจรกรรม (ประเภท 1, 2, และ2+ ) ทาจ่ายภายในระยะเวลาที่
ประกาศหรื อกฎหมายกาหนด (15 วัน หรื อ 45 วัน แล้วแต่กรณี ) นับแต่วนั ที่ได้รับเอกสารประกอบ
ครบถ้วน ดังนี้
- สาเนารายงานประจาวันเกี่ยวกับคดี
- ทะเบียนรถพร้อมลงนามผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ และแจ้งหยุดการใช้รถที่กรมการขนส่ งทางบก
- ชุดโอนกรรมสิ ทธิ์ และ หนังสื อมอบอานาจ ของกรมการขนส่ งทางบกพร้อมลงนามผูโ้ อน
และผูม้ อบอานาจ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
- หนังสื อรับรองการจดทะเบียน กรณี เจ้าของรถเป็ นนิติบุคคล
- ชุดกุญแจสารอง
- กรณี รถยนต์ติดสัญญาเช่าซื้ อ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมจากบริ ษทั ผูใ้ ห้เช่าซื้ อโดยบริ ษทั ฯ
ผูใ้ ห้เช่าซื้ อเป็ นผูจ้ ดั ทาเอกสาร
(6) กรณี มีผไู ้ ด้รับบาดเจ็บ/เสี ยชีวิต (ส่ วนเกินพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถทาจ่าย
ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
หมายเหตุ:
ใช้เอกสารประกอบการตั้งเบิก เหมือนกับการตั้งเบิกค่าสิ นไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
(7) กรณี ทรัพย์สินได้รับความเสี ยหาย ทาจ่ายภายใน 10 วัน นับจากได้เจรจายุติค่าเสี ยหาย
6. การแจ้ งผลการพิจารณาการชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทน
กรณี บริ ษทั ฯ ปฏิเสธการชดใช้เงิน หรื อค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยหรื อไม่สามารถตกลง
กาหนดจานวนเงิน หรื อค่าสิ นไหมทดแทนได้ บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผเู ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อ
ผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่กรณี รับทราบเป็ นหนังสื อ โดยระบุขอ้ เท็จจริ งและ
เหตุผลของการปฏิเสธพร้อมข้อกฎหมายหรื อเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัยหรื อชี้แจงเหตุที่ไม่อาจ
ชดใช้คา่ สิ นไหมทดแทนตามจานวนที่เรี ยกร้อง
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