
วิธีการย�นเคลมออนไลน

ผานแอปพลิเคชัน

สําหรับคนไทย

• การเตรียมพรอมกอนโหลด

• วิธีการย�นเคลมออนไลน 

• คําถามที่พบบอย



สําหรับมือถือระบบ iOS จะตองเปน version 11.0 ขึ้นไป 

และ Android จะตองเปนรุนที่เปน OS version 8.0 ขึ้นไป 

(สําหรับมือถือ Huawei บางรุนที่ไมมี Play Store เชน P30 และ 

Y7a จะไมสามารถดาวนโหลดแอปและลงทะเบียนใชงานได)

แอปพลิเคชันนี้สามารถใชไดบนมือถือเทานั้น

สําหรับลูกคาคนไทย ลูกคาจะตองเคยใหขอมูลเลขบัตร

ประจําตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพทมือถือที่ใชอยูในปจจุบัน

กับทางบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเก็บไวในระบบฐานขอมูลของบริษัทฯ 

เพ�อใชยืนยันตัวตนในขั้นตอนการลงทะเบียน

จะตองมีพื้นที่จัดเก็บขอมูลคงเหลือเพียงพอสําหรับการดาวนโหลด

จะตองมั่นใจวาไดทําการเช�อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ต  

ในขณะทําการดาวนโหลด หรือใชงานแอปพลิเคชันนี้

การเตรียมพรอมกอนโหลดแอปพลิเคชัน

Chubb Anywhere
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ดาวนโหลดแอป 

Chubb Anywhere 

ไดแลววันนี้ ทาง App Store 

และ Google Play  



วิธีการย�นเคลมออนไลน

เม�อเขาสูเมนูหลัก

กดเมนู เคลม

ในหนาหลัก

เลือกเมนู

ย�นเคลมออนไลน

เพ�อเขาสูหนา

ย�นเคลมออนไลน

เคลม



กดปุม

วิธีการย�นเคลมออนไลน

เม�อเขาสูหนาเคลมออนไลน

กด      เพ�อยอมรับ

ขอตกลงและเง�อนไข

และปุม                     

เพ�อทํารายการย�นเคลม

ดำเนินการตอ

เริ่มเคลม



วิธีการย�นเคลมออนไลน

ขั้นตอนที่ 1 กรอกรายละเอียดการเคลม

หมายเหตุ :  
• ไมสามารถยื่นเคลมแทนบุคคลอื่นได ยกเวนกรมธรรมบางประเภท
• ผูเอาประกันภัยหลักสามารถยื่นเคลมใหบุตรได (ถามี) สำหรับกรมธรรมประกันสุขภาพแบบกลุม, 
 ประกันสุขภาพสวนบุคคล รวมถึงประกันอุบัติเหตุและประกันชดเชยรายไดสำหรับครอบครัวเทานั้น

ทํารายการเคลม โดยการกรอกรายละเอียดดังนี้

• เลือกประเภทของการเรียกรองสินไหม (ผูปวยนอก/ผูปวยใน)
• ระบุวันที่เขารักษา
• ระบุวันที่ออกจากโรงพยาบาล (กรณีเลือกประเภทของการ

   เรียกรองสินไหมเปน ประเภทผูปวยใน)
• เลือกประเภทการรักษา (อุบัติเหตุ/เจ็บปวย)
• จำนวนเงินคารักษาพยาบาล (ตามใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาล)

แลวกด ดำเนินการตอ



วิธีการย�นเคลมออนไลน

ขั้นตอนที่ 2 แนบเอกสารประกอบการพิจารณา

ทําการแนบเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

• สำเนาบัตรประชาชน

• เอกสารใบรับรองแพทย

• เอกสารใบเสร็จคารักษา

• เอกสารอื่นๆ (ถามี)

หมายเหตุ : เอกสารควรมีขนาดไมเกิน 1.5 MB / ไฟลเอกสารทุกไฟลรวมกัน
ตองมีขนาดไมเกิน 15 MB

แลวกด ดำเนินการตอ



กนินเ�ำด �ร

หากไมพบ

รายการบัญชีในระบบ

ใหทําการเพิ่มบัญชีออมทรัพย

โดยการกดปุม

วิธีการย�นเคลมออนไลน

ขั้นตอนที่ 3 เพิ่มบัญชีออมทรัพยเพ�อรับคาสินไหม

ทําการเพิ่มบัญชีออมทรัพย 

โดยการกรอก เลขบัญชีธนาคาร 

เลือกธนาคารจากรายช�อที่แสดง 

และแนบเอกสารหนาบัญชีธนาคาร 

(โดยสามารถแนบได 1 ไฟล ขนาดไมเกิน 1.5 MB) 

แลวกดปุม บันทึก

เพิ่มบัญชี



วิธีการย�นเคลมออนไลน

ขั้นตอนที่ 3 เลือกบัญชีออมทรัพยเพ�อรับคาสินไหม

หมายเหตุ :  
• ไมสามารถยื่นเคลมแทนบุคคลอื่นได ยกเวนกรมธรรมบางประเภท
• ผูเอาประกันภัยหลักสามารถยื่นเคลมใหบุตรได (ถามี) สำหรับกรมธรรมประกันสุขภาพแบบกลุม, 
  ประกันสุขภาพสวนบุคคล รวมถึงประกันอุบัติเหตุและประกันชดเชยรายไดสำหรับครอบครัวเทานั้น

กดเลือก       

บัญชีออมทรัพย

ที่ตองการรับคาสินไหม 

แลวกดปุม  

กรอกรหัส OTP
ที่ไดรับ

ดำเนินการตอ

ดำเนินการตอ



หนาแสดง

การย�นเคลมออนไลน

สําเร็จแลวพรอม

แสดงเลข Batch No. 
และอีเมลแจงเตือน

การย�นเคลม

ไปยังผูใชงาน

วิธีการย�นเคลมออนไลน

แสดงการย�นเคลมออนไลนสําเร็จ

หากตองการติดตามผลการพิจารณาให 

กดที่ ตรวจสอบสถานะการเคลม (ดูหนาถัดไป)



กนินเ�ำด �ร

สถานะการเคลม

เลือกแสดงได 2 แถบ คือ

 

• แสดงรายการเคลม

 ที่ทำ 5 รายการลาสุด 

• แสดงรายการเคลม

 ยอนหลัง 1 ป

สวนรายละเอียดของ

แตละรายการเคลม

สามารถดูได 

โดยกดตรงแถบสถานะ

วิธีการย�นเคลมออนไลน

ตรวจสอบสถานะการเคลม

สถานะการเคลมมี 5 สถานะ ไดแก

หมายเหตุ :  สำหรับกรมธรรมประกันสุขภาพแบบกลุม, ประกันสุขภาพสวนบุคคล รวมถึงประกันอุบัติเหตุ
และประกันชดเชยรายไดสำหรับครอบครัว สามารถตรวจสอบสถานะการเคลมของบุตรได (ถามี)

• อนุมัติและจายเงินแลว

• อนุมัติเคลม 

• อยูระหวางการพิจารณา 

• ขอเอกสารเพิ่มเติม 

• ไมอนุมัติ



วิธีการย�นเคลมออนไลน

แสดงสถานะอนุมัติและจายเงินแลว

หมายเหตุ: ระบบจะแจงวันที่บริษัททำการโอนเงินคาเคลมเขาบัญชี 
ซึ่งอาจมิใชวันเดียวกับวันที่เงินเขาบัญชีของคุณ



กนินเ�ำด �ร

วิธีการย�นเคลมออนไลน

แสดงสถานะอนุมัติเคลม



กนินเ�ำด �ร

วิธีการย�นเคลมออนไลน

แสดงสถานะอยูระหวางการพิจารณา



วิธีการย�นเคลมออนไลน

แสดงสถานะขอเอกสารเพิ่มเติม

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม มีได 3 กรณี

1. แนบไฟลผานแอปพลิเคชันทั้งหมดไดเลย

2. แนบไฟลผานแอปพลิเคชัน (ในกรณีใชสำเนาได)

 + สงเอกสารมาที่ บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

 (ในกรณีรองขอเอกสารตัวจริง)

3. ตองสงเอกสารทั้งหมดมาที่ 

 บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เทานั้น 

 (ในกรณีรองขอเอกสารตัวจริง)



วิธีการย�นเคลมออนไลน

แสดงสถานะขอเอกสารเพิ่มเติม (แนบไฟล)

แนบเอกสารเพิ่มเติม 

ตามที่ระบุแลวกด

หนาแสดงการย�น

เอกสารเพิ่มเติมสําเร็จแลว

กรอกรหัส OTP 
ที่ไดรับ 

ดำเนินการตอ



วิธีการย�นเคลมออนไลน

แสดงสถานะเคลมไมอนุมัติ



หากย�นเคลมผาน Chubb Anywhere ยังตองสงเอกสาร

ตัวจริงใหทางบริษัทอีกหรือไม

กรณียื่นเคลมวงเงินไมเกิน 10,000 บาท สามารถแนบไฟลเอกสาร

ผาน Chubb Anywhere โดยไมตองสงเอกสารตัวจริงเขามา 

แตทางบริษัทขอใหเก็บเอกสารตัวจริงไปอีก 30 วันหลังจาก

ไดรับการอนุมัติเงินสินไหม เนื่องจากทางบริษัทอาจมีการ

รองขอเอกสารตัวจริงเพื่อประกอบการตรวจสอบเพิ่มเติมครั้งนั้นๆ

กรณียื่นเคลมวงเงินเกิน 10,000 บาท หลังจากยื่นเอกสาร

ผาน Chubb Anywhere แลวจำเปนตองสงเอกสารตัวจริง

ที่ยื่นเคลมเขามาที่บริษัทอีกครั้ง โดยสงเอกสารสำคัญประกอบการ

เรียกรองสินไหมทั้งหมด มาที่ บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  

ตูปณ.111 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพฯ 10330

เอกสารที่ใช ในการย�นเคลม มีอะไรบาง

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. เอกสารใบรับรองแพทย

3. เอกสารใบเสร็จคารักษา

4. แบบฟอรมเรียกรองคาสินไหมสำหรับลูกคาประกันรายบุคคล (Claim Form)

5. อื่นๆ (ถามี)

หลังจากย�นเคลมไปแลว จะตรวจสอบผลไดอยางไร

สามารถเขาไปตรวจสอบรายการดวยตนเองผาน Chubb Anywhere 

โดยเขาไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะการเคลม” ซึ่งสามารถเลือกดูผลได

ทั้งแบบแสดง “5 รายการลาสุด” และแบบ “1 ป ยอนหลัง”

คําถามที่พบบอย

FAQ
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การรับเงินคาสินไหม สามารถรับเงินผานชองทางใดไดบาง

สามารถใหบริษัทโอนเงินคาสินไหมเขาบัญชีออมทรัพยที่มีการเคล�อนไหว

ภายใน 6 เดือนยอนหลังนับจากวันที่ย�นเคลม

ในบางกรณีทางบริษัทจะโอนเงินคาสินไหมเขาบัญชีธนาคารเดียวกับการ

จายเงินเดือน ถาหากตองการเปลี่ยนแปลงแกไข ตองติดตอไปยัง

ฝายทรัพยากรบุคคลของทาน

การย�นเคลมผาน Chubb Anywhere สามารถย�นเคลม

ประเภทการรักษาใดไดบาง

สามารถยื่นเคลมไดทั้งกรณีผูปวยในและผูปวยนอก ประเภทการรักษาแบบ

อุบัติเหตุและเจ็บปวย ทั้งรพ. ในเครือขายและนอกเครือขาย

ระยะเวลาของการพิจารณาเคลมนานแคไหน

บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาคาสินไหมภายใน 15 วัน

นับตั้งแตวันที่บริษัทฯ ไดรับเอกสารหลักฐานที่ถูกตองและครบถวน 

ขนาดไฟลรูปภาพเอกสารที่สามารถอัพโหลด

ในการย�นเคลมมีขนาดเทาไหร

ขนาดไฟลจะตองมีขนาดไมเกิน 1.5 MB. / ไฟล 

และรวมทุกไฟลแลวตองไมเกิน 15 MB. 

 

ถาหากไฟลรูปภาพเอกสารในการย�นเคลมมีขนาดเกิน 15 MB. 
ตองทําอยางไร

สามารถสงเอกสารการยื่นเคลมทั้งหมดผานฝายทรัพยากรบุคคล

ของทาน เพื่อสงตอใหบริษัททำการพิจารณาตอไป

คําถามที่พบบอย

FAQ
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คําถามที่พบบอย

FAQ

กรณีการย�นเคลมของบุตรที่ไมสะดวกลงทะเบียนเขาใชงาน 

Chubb Anywhere ควรทําอยางไร

สามารถสงเอกสารการยื่นเคลมทั้งหมดผานฝายทรัพยากรบุคคล

ของทาน เพื่อสงตอใหบริษัททำการพิจารณาตอไป

สามารถใชบัญชี Chubb Anywhere ของตนเอง เพ�อย�นเคลม

ใหกับบุคคลในครอบครัวไดหรือไม

ไมได  เพราะบริษัทจะทำการโอนเงินคาสินไหมไปยังบัญชีที่มีชื่อตรงกัน

กับผูเอาประกันภัยเทานั้น ดังนั้นบุคคลในครอบครัว เชน คูสมรส 

ถาตองการยื่นเคลมผาน Chubb Anywhere จะตองมีการลงทะเบียน

เขาใชงานดวยตนเอง

จะรูไดอยางไรวา การย�นเคลมผาน Chubb Anywhere สําเร็จแลว

ทางระบบมีการยืนยันการรับเอกสารเรียกรองสินไหมสงไปยัง

อีเมลลของทาน (ถามี) รวมถึงการสงขอความแจงใหทราบผาน 

“ปุมการแจงเตือน” ใน Chubb Anywhere

หลังจากที่บริษัทไดทําการอนุมัติเคลมแลวจะตรวจสอบไดอยางไร

วาไดรับเงินคาสินไหมแลว

สามารถเขาไปดูไดที่ เมนู “ตรวจสอบสถานะการเคลม” 

หัวขอ “สถานะอนุมัติและจายเคลมแลว” ตรง “วันที่ทำการจาย”  

หากตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกรองสินไหม 

สามารถติดตอไดชองทางไหน

สามารถเขาไปที่เมนู “ติดตอเรา” หรือติดตอ

ศูนยบริการลูกคา โทร. 0 2611 4000 และ 1758

จันทร - ศุกร เวลา 08.00 - 20.00 น.
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ติดตอเรา

บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ ชั้นที่ 12 โครงการนอรธปารค ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ศูนยบริการลูกคา

 : 0 2611 4000 และ 1758
  จันทร – ศุกร เวลา 08.00 – 20.00 น.

 : Chubb.com/th

 : Customerservice.th@chubb.com

 : @ChubbThailand

 : Chubb Thailand
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