ข้อแนะนําในการแจ้งอุบตั ิ เหตุรถยนต์ และวิ ธีการขอรับค่าสิ นไหม
วิ ธีปฏิ บตั ิ เมืEอเกิ ดอุบตั ิ เหตุรถยนต์
1. แจ้งให้บริษทั ฯ ทราบทันที กรณีแจ้งเป็ นหลักฐานให้จดบันทึก หมายเลขรับแจ้ง ไว้เพือA ความสะดวกในการติดต่อภายหลัง
2. รายละเอียดทีตA อ้ งแจ้ง
Ø ทะเบียนรถ / ยีหA อ้ / สี
Ø หมายเลขกรมธรรม์
Ø สถานทีเA กิดเหตุ หรือบริเวณทีเA ห็นได้งา่ ย
Ø เบอร์โทรศัพท์ของผูข้ บั ขีA
Ø ลักษณะการเกิดเหตุ
3. หลังจากโทร.แจ้งแล้วให้รอ ณ ทีเA กิดเหตุ โดยปฏิบตั ติ ามคําแนะนําเบือY งต้นของเจ้าหน้าทีรA บั แจ้งอุบตั เิ หตุ
- ไม่ควรเคลือA นย้ายรถ เว้นแต่
Ø มีเจ้าหน้าทีตA าํ รวจดําเนินการ
Ø กรณีรแู้ น่ชดั ว่า ฝ่ ายผิดหรือฝ่ ายถูกแน่นอนมีหลักฐานประกอบ
Ø หากมีการเคลือA นย้ายรถต้องแจ้งบริษทั ฯ รับทราบ
4. ไม่ควรตกลงชดใช้คา่ เสียหายด้วยตนเอง โดยให้เป็ นการดําเนินการของบริษทั ฯ
5. กรณีมผี บู้ าดเจ็บ ให้ชว่ ยเหลือนําผูบ้ าดเจ็บ ส่งสถานพยาบาลทีใA กล้ทสAี ดุ และแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบ
6. ท่านสามารถนํารถเข้าซ่อมกับอูใ่ นสัญญาของบริษทั ฯ
กรณี เป็ นฝ่ ายผิด
1. กรุณาอย่าหลบหนี เพราะหากท่านไม่ใช่ผกู้ ระทําผิด การหลบหนีนนั Y อาจเป็ นเหตุทาํ ให้ทา่ นต้องโทษในคดีอาญาเพิมA ขึนY
2. ควรแยกรถเพือA มิให้กดี ขวางการจราจร
3. ถ้าไม่สามารถติดต่อบริษทั ฯ ได้อาจดําเนินการ โดย
Ø นัดหมายกับคูก่ รณีภายหลัง
Ø ทําบันทึกยอมรับผิดให้คกู่ รณีตดิ ต่อบริษทั ฯ ภายหลังจากท่านได้แจ้งอุบตั เิ หตุครังY นีYให้ บริษทั ฯ ทราบแล้วหรือให้นําบันทึก
ยอมรับผิดติดต่อประกันภัย ฯ ของตนเอง
Ø แลกแบบฟอร์ม “ชนแล้วแยกแลกใบเคลม” ต่อจากนันY รีบติดต่อเจ้าหน้าทีรA บั แจ้งอุบตั เิ หตุเพือA บันทึกข้อมูลการเกิดเหตุไว้
การทําบันทึกยอมรับผิด ควรมีรายละเอียดดังนีY (อาจเป็ นแบบฟอร์ม ซึงA เขียนขึนY เองได้)
Ø ชือA -นามสกุล ของฝ่ ายผิด

Ø ทีอA ยู่ เบอร์โทรศัพท์ โดยชัดเจนและสามารถติดต่อได้

Ø วันทีA เวลาและ สถานทีเA กิดเหตุ

Ø ทะเบียนรถคันทีเA ป็ นฝ่ ายผิด และคันทีเA ป็ นฝ่ ายถูก

Ø ข้อความทีรA ะบุวา่ ยอมรับผิด และรายละเอียดความเสียหาย

Ø ลงลายมือชือA พร้อมพยาน กรณีเป็ นนามบัตรต้องมีชอAื กํากับ

Ø ถ่ายรูปความเสียหายทังY 2 ฝ่ าย ไว้เพือA เป็ นหลักฐานเบือY งต้น
กรณี เป็ นฝ่ ายถูก
1. ถ้าคูก่ รณีไม่ยอมรับผิดให้จดยีหA อ้ รถ ทะเบียนรถคูก่ รณีไว้ก่อนจากนันY โทรแจ้งให้บริษทั ฯทราบ

2.
3.
4.
5.

ไม่ควรแยกรถจนกว่าคูก่ รณียอมรับผิด และมีหลักฐานให้ เช่น บันทึกยอมรับผิด หรือ แบบฟอร์มชนแล้วแยกแลกใบเคลม
ถ้าคูก่ รณีหลบหนีให้แจ้งตํารวจเพือA ลงบันทึกประจําวันโดยระบุรายละเอียดคูก่ รณีให้มากทีสA ดุ
กรณีทรัพย์สนิ บนรถเสียหายต้องลงบันทึกประจําวันทุกครังY เพราะต้องเรียกร้องเองโดยตรง
ถ่ายรูปเก็บไว้เป็ นหลักฐานประกอบการพิจารณา และป้ องกันคูก่ รณีหลบหนี

กรณี มีผบู้ าดเจ็บหรือเสียชีวิต
1. ไม่วา่ จะเป็ นฝ่ ายผิดหรือถูกให้รบี นําผูท้ ไAี ด้รบั บาดเจ็บส่งสถานพยาบาลทีใA กล้ทสAี ดุ
Ø แจ้งอุบตั เิ หตุรถยนต์
• สายด่วน 24 ชัวโมง
A 02-613-0123 หรือ HOT LINE 1309
• แจ้งศูนย์ปลอดภัย หมายเลข 02-100-9191 (บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ) ซึงA บริษทั ฯ ได้วา่ จ้างให้เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบดําเนินการสินไหม พรบ.ทังY ประเทศ
• ในกรณีไม่ได้รบั ความสะดวกหรือไม่สามารถติดต่อ บริษทั ประกันภัยหรือประกันภัยจังหวัด ท่านสามารถติดต่อบริษทั
กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ ได้ทกุ สาขา ซึงA บริษทั กลาง ฯ นันY จะทําหน้าทีปA ระสานงานอํานวยความสะดวก
ด้านบริการให้ทา่ น
Ø การจ่ายค่าสินไหมทดแทนรถยนต์
• ติดต่อขอรับค่าเสียหายเบือY งต้นและค่าสินไหมทดแทนได้จากบริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถได้ทวประเทศ
ัA
หรือท่านมอบอํานาจให้สถานพยาบาลขอรับค่าเสียหายเบือY งต้นแทนก็ได้ (ท่านต้องขอรับค่าเสียหายเบือY งต้นภายใน
180 วัน นับแต่วนั ทีเA กิดเหตุ)
2. ถ้าผูบ้ าดเจ็บไปสถานพยาบาลเอง หรือมีผนู้ ําส่งควรแจ้งบริษทั ฯทราบว่า จะนัดหมายพบกันทีใA ด
3. ให้คกู่ รณีใช้สทิ ธิเบิกตามกรมธรรม์ประกันภัย พรบ.รถคันของตนเองก่อน
4. ถ้ามีการสํารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เก็บใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) ไว้ทกุ ครังY
กรณี เกิ ดอุบตั ิ เหตุอืEนๆ (ทีEไม่ได้เกิ ดจากรถชนรถ)
Ø แจ้งเหตุให้บริษทั ฯ ทราบทันที เพือA ออกสํารวจอุบตั เิ หตุ ทีศA นู ย์รบั แจ้งอุบตั เิ หตุ 24 ชัวโมง
A ทัวประเทศ
A
โทร 02-613-0123 หรือ
HOT LINE 1309
กรณี รถยนต์ของท่านเกิ ดอุบตั ิ เหตุและถูกเจ้าหน้ าทีEตาํ รวจยึดรถ
Ø ควรติดต่อกับพนักงานสอบสวน (ร้อยเวรเจ้าของสํานวน) เพือA ให้ตรวจสอบสิงA ของมีคา่ ทีอA ยูภ่ ายในรถ เพือA ลงบันทึกประจําวัน
เอาไว้เป็ นหลักฐานต่อไปและติดต่อบริษทั ประกันภัยทราบ เพือA ดําเนินการต่อไป

กรณี รถยนต์ของท่านถูกชนแล้วแล้วคู่กรณี หลบหนี
Ø โทรแจ้ง 191 เพือA การติดตามทีทA นั ท่วงที แล้วไปแจ้งความกับสถานีตาํ รวจในท้องทีเA กิดเหตุ แจ้งเหตุให้ บริษทั ฯ ทราบทันที เพือA
ออกสํารวจอุบตั เิ หตุ ทีศA นู ย์รบั แจ้งอุบตั เิ หตุ 24 ชัวโมง
A ทัวประเทศ
A
HOTLINE 1309 หรือ โทร 02-613-0123
กรณี รถสูญหาย
Ø รีบจดรายละเอียดแผ่นป้ ายทะเบียน (หมายเลขทะเบียนและจังหวัด) และรูปพรรณสัณฐาน (ยีหA อ้ รุน่ สี และลักษณะพิเศษอืนA ๆ )
ของรถยนต์ทสAี ญ
ู หาย เพือA แจ้งความดําเนินคดีต่อไป

Ø เอกสารประกอบขอรับค่าสินไหมทดแทน
กรณี รถเสียหายหนัก คืนทุนประกัน / รถยนต์สญ
ู หาย
เอกสารประกอบด้วย
1. แบบคําขอโอน และรับโอน / กรมการขนส่ง
2. หนังสือมอบอํานาจ (การโอน)
3. สมุดทะเบียนรถยนต์ (กรุณาลงชือA เจ้าของกรรมสิทธิ kในสมุดจดทะเบียน)
4. กุญแจรถ พร้อมชุดสํารอง
5. สําเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ (หรือผูม้ อี าํ นาจลงนาม กรณีนิตบิ ุคคลเป็ นเจ้าของ)
6. สําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของรถ (หรือผูม้ อี าํ นาจลงนาม กรณีนิตบิ ุคคลเป็ นเจ้าของ)
7. เอกสารการแจ้งอายัด และแจ้งไม่ใช้รถ (กรณีรถหาย)
8. หนังสือรับรองบริษทั ฯ (กรณีนิตบิ ุคคลเป็ นเจ้าของ)
9. หนังสือรับรองการขายรถ (กรณีนิตบิ ุคคลเป็ นเจ้าของ)
10. หนังสือสละสิทธิ kการเรียกร้องและโอนกรรมสิทธิ kรถยนต์
11. สําเนาประจําวัน (ถ้ามี)
12. ใบรับเงินค่าสินไหมทดแทน
13. กรมธรรม์ตน้ ฉบับ
ระยะเวลาการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน (กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว)
Ø ระยะเวลาการชดใช้คา่ สินไหมทดแทน กรณีกรมธรรม์ภาคบังคับตามพรบ.คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ 7 วันนับจากวันทีบA ริษทั ฯ
ได้รบั เอกสารประกอบการพิจารณาชดใช้คา่ สินไหมทดแทนครบถ้วนและถูกต้อง
Ø กรณีกรมธรรม์ภาคสมัครใจ 1, 2, 3 หรือกรมธรรม์เฉพาะภัย 15 วัน นับจากวันทีผA เู้ รียกร้องตอบตกลงและบริษทั ฯได้รบั เอกสาร
ประกอบการจ่ายสินไหมทดแทนครบถ้วนและถูกต้อง
Ø กรณีรถยนต์สญ
ู หาย หากมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพือA ให้ บริษทั ชดใช้คา่ สินไหมทดแทน ตามกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาทีกA าํ หนดไว้ อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจําเป็ น แต่
ทังY นีYจะไม่เกิน op วัน นับแต่วนั ทีบA ริษทั ฯได้รบั เอกสารคบถ้วนถูกต้องแล้ว
หมายเหตุ : แนวทางหรือวิธกี ารดําเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนข้างต้น เป็ นแนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับผูม้ สี ทิ ธิเรียกร้องตามกรมธรรม์
ประกันภัย และบริษทั ฯ ในเบือY งต้นโดยทัวไปเท่
A
านันY ทังY นีYการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของบริษทั ฯขึนY อยูก่ บั เงือA นไขความคุม้ ครองของ
กรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท ซึงA บริษทั ฯ อาจขอข้อมูลเพิมA เติมและ / หรือ เอกสารอืนA ทีเA กียA วข้องหากมีความจําเป็ นและเพือA ประโยชน์
ต่อการพิจารณาสินไหมต่อไป
การขอรับค่าสิ นไหมทดแทนรถยนต์
ติดต่อได้โดยตรงทีA ทีทA าํ การของบริษทั ฯ
บริษทั ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เลขทีA 34/3 อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330
Web site : www.thaiins.com
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