ข้ อแนะนำในกำรแจ้ งอุบัติเหตุและวิธีกำรขอรับค่ ำสินไหมทดแทน
วิธีปฏิบตั ิเมื่อเกิดอุบัตเิ หตุ
1.
กรุณาโทรศัพท์แจ้ งเหตุให้ บริ ษัทฯ ทราบทันที เบอร์ 02-6130123
2.

3.

รายละเอียดที่ต้องแจ้ ง
- เวลาทีใ่ ห้ เข้ าสารวจ

- หมายเลขกรมธรรม์

- เบอร์ โทรศัพท์ของผู้ติดต่อ

- สถานที่เกิดเหตุ วัน เวลา

- ลักษณะการเกิดเหตุ

- ทรัพย์สนิ ที่เสียหาย

หลังจากโทรศัพท์แจ้ งเหตุให้ บริ ษัทฯ ทราบแล้ ว กรุ ณารอ เจ้ าหน้ าที่ติดต่อกลับ (กรณีเข้ าสารวจสถานที่เกิดเหตุ)

เพื่อนัดหมาย วัน เวลา เข้ าสารวจโดยปฏิบตั ิตามคาแนะนาเบื ้องต้ นของเจ้ าหน้ าที่รับแจ้ งอุบตั ิเหตุหรื อจัดเตรี ยมเอกสาร
ประกอบการเคลมค่าสินไหมตามที่เจ้ าหน้ าที่ร้องขอ
4.

กรณีมีผ้ บู าดเจ็บ ให้ ช่วยเหลือนาส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ ที่สดุ และแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบ

ช่ องทำงกำรส่ งเอกสำรติดต่ อเรียกร้ องค่ ำสินไหมทดแทน
•

โทรศัพท์ เบอร์ 02-6130123

•

ยื่นเอกสารที่บริษัทฯ (By hand)
o

ฝ่ ายสินไหมทดแทน (ชัน้ 6) บมจ.ไทยประกันภัย 34/3 ซ.หลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

•

ไปรษณีย์ (By mail)
o

ฝ่ ายสินไหมทดแทน (ชัน้ 6) บมจ.ไทยประกันภัย 34/3 ซ.หลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

•

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (By e-mail):claimspd@thaiins.com

ระยะเวลำในกำรพิจำรณำและชดใช้ ค่ำสินไหมทดแทน
เมื่อบริ ษัทได้ รับเอกสารประกอบการพิจารณาชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนครบถ้ วนและถูกต้ อง ระยะเวลาการพิจารณา
ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 15 วัน
ในกรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้ องเพื่อให้ บริ ษัทชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
ข้ างต้ นไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้ อาจขยายออกไปอีกได้ ตามความ
จาเป็ น แต่ทงนี
ั ้ ้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับเอกสารครบถ้ วนถูกต้ องแล้ ว
ระยะเวลาการชดใช้ คา่ สินไหมทดแทน 15 วัน นับจากวันที่ผ้ เู รี ยกร้ องตอบตกลงข้ อเสนอจากทางบริ ษัท
หมำยเหตุ: แนวทางหรื อวิธีการดาเนินการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนข้ างต้ น เป็ นแนวทางปฏิบตั ิสาหรับผู้มีสิทธิ
เรี ยกร้ องตามกรมธรรม์ประกันภัย และบริ ษัทฯ ในเบื ้องต้ นโดยทัว่ ไปเท่านัน้ ทังนี
้ ้การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของบริ ษัท
ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท ซึง่ บริ ษัทฯ อาจขอข้ อมูลเพิ่มเติม และ/หรื อเอกสารอื่น
ที่เกี่ยวข้ องหากมีความจาเป็ น และเพื่อประโยชน์ตอ่ การพิจารณาจ่ายสินไหมต่อไป

ข้ อควรปฏิบัตหิ ลังเกิดเหตุ
•
กำรระวังป้องกันไม่ ให้ ทรัพย์ สนิ เกิดกำรลุกไหม้ ขนึ ้ อีกครัง้
แม้ วา่ ทรัพย์สนิ จะถูกไฟไหม้ หมด ก็ไม่ควรปล่อยให้ เกิดการลุกไหม้ ขึ ้นมาอีก ควรรักษาซากทรัพย์สนิ ที่ยงั เหลืออยู่
และป้องกันมิให้ เกิดไฟลุกลามออกไปอีก เช่น ฝ้ าย มันสาปะหลัง กระดาษ พลาสติก เคมีภณ
ั ฑ์ ฯลฯ จึงควรจัดให้ มคี นดูแล
ตลอด 24 ชัว่ โมง พร้ อมเตรี ยมอุปกรณ์ในการดับเพลิง จนกว่าจะมีการตรวจสอบและเคลือ่ นย้ ายซากทรัพย์สนิ ออกจนหมด
•

กำรระวังป้องกันทรัพย์ สินไม่ ให้ สูญหำย
เป็ นการรักษาซากไว้ เพื่อการจาหน่าย และลดปั ญหาข้ อโต้ แย้ งเรื่ องจานวนของสินค้ า ซึง่ ในการตรวจสอบอาจต้ อง

ใช้ ข้อมูลฐานจากซากทรัพย์ โดยอาจว่าจ้ างให้ เจ้ าพนักงานตารวจนอกเวรเฝ้ าดูแลตลอด 24 ชัว่ โมง
•

กำรบรรเทำป้องกันทรัพย์ สนิ ไม่ ให้ เกิดควำมเสียหำยเพิ่มเติมขึน้ อีก
ทรัพย์สนิ บางประเภทอาจนามาใช้ ใหม่ได้ อกี แต่หากปล่อยทิ ้งไว้ นานทรัพย์สนิ อาจเสียหายจนไม่สามารถนามาใช้

ใหม่ได้ เช่น ข้ าวเปลือกหรื อข้ าวสารที่เปี ยกน ้า ซึง่ หากปล่อยทิ ้งไว้ ข้าวเปลือกจะงอกราก และข้ าวสารจะบูดและแตกร่วนเป็ น
ผง แต่ถ้านาข้ าวเปลือกมาตากแห้ งและสีทนั ทีจะแก้ ไขได้ หรื อถ้ านาข้ าวสารผสมกับข้ าวเก่าจะมีการดูดซึมน ้า ทาให้ ข้าวสาร
ไม่แตกร่วน หรื อกรณีเครื่ องจักรทีท่ ิ ้งไว้ นานจะมีสนิมขึ ้นและทาให้ อปุ กรณ์บางตัวอาจเสียจนไม่สามารถใช้ งานได้ จึงควรลง
น ้ามันเคลือบไว้ เพื่อป้องกันสนิมขึ ้นเป็ นต้ น
•

กำรรักษำสภำพซำกทรัพย์ สนิ ไว้
เพื่อเป็ นการรักษาสภาพซาก เพื่อรอการตรวจสอบจากกองพิสจู น์หลักฐานและบริ ษัทประกันภัยในการหาสาเหตุ

ของการเกิดอัคคีภยั หากมีความจาเป็ นทีต่ ้ องเคลือ่ นย้ ายซากทรัพย์ เพื่อป้องกันไม่ให้ ไฟลุกขึ ้นมาอีก และเพื่อบรรเทาความ
เสียหายของทรัพย์สนิ ไม่ให้ เสียหายเพิม่ เติม หรื อเหตุจาเป็ นอื่นใดก็ตาม ท่านควรถ่ายภาพบันทึกสภาพไว้ และทาผังแสดง
ตาแหน่งกอง ขนาดกอง และชนิดของสินค้ า รวมทังควรเก็
้
บรักษาซากไว้
•

กำรสำรวจตรวจสอบควำมเสียหำยเบือ้ งต้ น
การจัดทาผังและรายละเอียด จะช่วยอานวยความสะดวกในการตรวจสอบความเสียหาย และช่วยให้ ทา่ นสามารถ

ทราบจานวนความเสียหายที่แท้ จริ ง และช่วยให้ การเรี ยกร้ องค่าเสียหายทาได้ เร็ วขึ ้น

