เคลมสด และเคลมแห้ งคืออะไร?

ใหม!

บริการรับแจงเหตุออนไลนเคลมงาย ฉับไว อุนใจ 24 ชั่วโมง
เคลมสด

การแจ้ งเคลมขณะที� ย านพาหนะที� เ อา
ประกัน ภัย ประสบเหตุก ารณ์ ที� ไ ม่ค าดคิ ด
ซึง� เหตุการณ์ดงั กล่าวมีมลู ค่าความเสียหาย
สู ง มี ผ้ ู ได้ รั บ บาดเจ็ บ /เสี ย ชี วิ ต หรื อ ไม่
สามารถตกลงกัน ระหว่างคุณ และคู่กรณี
ได้ หรื อแม้ แต่ในบางครัง� ที�ยานพาหนะของ
คุ ณ อาจอยู่ ใ นสภาพเสี ย หายอั น เป็ น
อันตรายจนไม่สามารถขับขี�ต่อไปได้ โดย
บริ ษั ท ฯ อาจจัด ส่ ง เจ้ าหน้ าที� สํ า รวจภัย
เข้ าไปให้ บริ การสํารวจความเสียหายหรื อ
ให้ คําแนะนํากับคุณ

การแจ้ งเคลมเหตุเล็กน้ อย เช่น การเฉี�ยวชน
กิ�งไม้ กําแพงหรื อทรัพย์สนิ อื�น ๆ นอกเหนือ
เคลมแห้ ง จากยานพาหนะอันปราศจากผู้บาดเจ็บ/
เสียชีวิตโดยคุณอาจไม่ต้องการที�จะรับการ
บริ การในทันที
แจงเหตุ พรอมเช็คตำแหนง
เจาหนาที่ที่เดินทาง
ไปหาคุณ

เคลมไมมีคูกรณีงาย ๆ
ดวยตัวเอง

คนหาอูใกลคุณได
ในพริบตา

อุบัตเิ หตุเกิดขึน� ได้ ตลอดเวลา และนั�นคือเหตุผลที� “คุณต้ อง
การเรา” อย่ าตกใจ ตัง� สติให้ ดี เรากําลังจะไปอยู่เคียงข้ างคุณ
ในเวลาไม่ ก� ีอดึ ใจหลังจากที�คุณติดต่ อเรา
โทร. 02-640-4500 หรื อ 02-611-4455
โปรดคํานึงไว้ เสมอว่าสิ�งที�ต้องดําเนินการเป็ นอันดับแรก คือ
ความช่วยเหลือทางการแพทย์ที�เหมาะสมสําหรับผู้ได้ รับการ
บาดเจ็บจากเหตุที�ไม่คาดคิด (หากมี) และประสานงานไปยัง
พนัก งานสอบสวนท้ อ งที� ท�ี เ กิ ด เหตุ นอกจากนี � บริ ษั ท ฯ ขอ
แนะนําว่าอย่าเพิ�งยอมรับหรื อแสดงตัวเพื�อรับผิดชอบสําหรับ
เหตุการณ์ ที�เกิดขึน� จนกว่าจะได้ รับความยินยอมจากบริ ษัทฯ
หรื อคํ าแนะนํ าจากเจ้ าหน้ าที� สํารวจภัยผู้ที�กําลังเดินทางไป
อํ า นวยความสะดวกให้ คํ า แนะนํ า และช่ว ยเหลื อเพื� อให้ คุณ
ผ่านเหตุการณ์ตา่ งๆ ไปได้ ด้วยดี

การรั บมือกับเหตุการณ์ ท� ไี ม่ คาดคิด
เหตุการณ์ไม่คาดฝั นเกี�ยวกับการใช้ ยานพาหนะหรื ออุบตั ิเหตุ
อาจเกิ ด ขึน� กับ คุณ ได้ ห ลายกรณี ใ นช่ ว งเวลาดัง กล่า วต้ อ ง
ปฏิบตั ิอย่างไรเรามีแนะนําสําหรับคุณ ดังนี �
1. กรณีค่ ูกรณีเป็ นฝ่ ายผิด และก่ อให้ เกิดความเสียหายต่ อคุณ
แนะนํ าให้ คุณขอชื� อ-ที� อยู่ของผู้ที�ก่อให้ เกิ ดความเสียหาย รวมทัง� พยาน
แวดล้ อมต่าง ๆ (หากมี) โดยให้ คณ
ุ แจ้ งข้ อมูลเหล่านี �มายังชับบ์ ตัวแทนหรื อ
เจ้ า หน้ า ที� สํ า รวจภัย อย่ า งไรก็ ต ามเมื� อ แจ้ ง เหตุคุณ ควรจะทราบด้ ว ยว่ า
ยานพาหนะของคู่ก รณี ที� ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ คุณ นัน� มี ก ารเอา
ประกัน ภัย ประเภทใดกับ บริ ษั ท ประกัน ภัย รายใดสํ า หรั บ การลงบัน ทึ ก
ประจําวันกรณีท�ีอาจมีการเรี ยกร้ องค่าเสียหายต่อคูก่ รณีหรื อการดําเนินการ
ทางกฎหมายกับคูก่ รณีตอ่ ไป
2. กรณีคุณเป็ นฝ่ ายผิดและก่ อให้ เกิดความเสียหายต่ อผู้อ� ืน
หากมีการร้ องขอ
คุณสามารถแจ้ งชื�อ-ที�อยู่ และบริ ษัทประกันภัยของคุณต่อเจ้ าหน้ าที�สํารวจ
ภัย หรื อต่อคู่กรณีได้ และหากยานพาหนะของคุณกีดขวางการจราจรอยู่
คุณสามารถเคลื�อนยานพาหนะของคุณออกจากจุดที�เกิดเหตุนนั � (ในกรณี
ที�คณ
ุ ยอมรับว่าคุณเป็ นฝ่ ายผิดสําหรับเหตุที�เกิดขึ �น)
3. กรณียังไม่ มีข้อสรุ ป หรื อยังไม่ อาจระบุฝ่ายถูก-ผิดได้
กรณีนี �เราไม่แนะนําให้ คณ
ุ เคลื�อนย้ ายยานพาหนะออกจากจุดที�เกิดเหตุเว้ น
เสียแต่ว่า จะได้ รับคําสัง� จากพนักงานสอบสวนท้ องที�ที�เกิดเหตุ และมีการ
ทําสัญลักษณ์ยานพาหนะทุกคัน ณ ที�เกิดเหตุแล้ ว
4. กรณีคุณเผชิญกับการชนแล้ วหนี คุณไม่ ต้องขับยานพาหนะ
ของคุณตามไป
เพียงแค่จดจําเลขทะเบียนของยานพาหนะคันที�ก่อให้ เกิดความเสียหายกับ
คุณและแจ้ งความต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที�ท้องที�ที�เกิดเหตุ โดยระบุวนั -เวลา
สถานที�เกิดเหตุ และเลขทะเบียนของยานพาหนะคันดังกล่าวให้ ชดั เจน
5. กรณียานพาหนะของคุณสูญหาย หรื อถูกโจรกรรม
ให้ ดํ า เนิ น การแจ้ งความต่ อ พนั ก งานสอบสวน และศู น ย์ ป้ อ งกั น และ
ปราบปราม การโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ที�หมายเลข 1192 และ 191 พร้ อมแจ้ งรายละเอียดที�จําเป็ น คือ ทะเบียน สี
หมายเลขเครื� อง หมายเลขตัวถังของยานพาหนะที� หาย รวมถึงสถานที�
และวั น เวลาที� หายโดยสามารถอ่ า นรายละเอี ยดเพิ� ม เติ ม ได้ ที�
www.lostcar.co.th และแจ้ งให้ เราทราบถึงความสูญหายดังกล่าว

6. กรณีชดใช้ สาํ หรั บประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
จัด หาสถานพยาบาลเพื� อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการแพทย์ ที� เ หมาะสม
สํ า หรั บ ผู้ ไ ด้ รั บ การบาดเจ็ บ จากเหตุที� ไ ม่ ค าดคิ ด คุณ ควรแจ้ ง ให้ ส ถาน
พยาบาล* ทราบถึงข้ อมูลของยานพาหนะที�เอาประกันภัยและบริ ษัทผู้รับ
ประกันภัย

* สถานพยาบาลเหล่านันสามารถตั
�
งเบิ
� กค่ารักษาพยาบาลโดยตรงกับบริ ษัทฯได้ หากได้ รับความยินยอม
จากผู้บาดเจ็บแล้ ว หรื อหากผู้บาดเจ็บประสงค์จะเรี ยกร้ องค่าเสียหายต่อบริ ษัทฯ เอง ก็สามารถดําเนิน
การได้ เช่นกัน

คุณจะแจ้งการเกิดเหตุได้อย่างไร?
1. ช่องทางติดต่อเรา
โทร. 02-640-4500 หรื อ 02-611-4455
2. เมื�อได้ รับแจ้ งจากคุณแล้ วเราจะจัดส่งเจ้ าหน้ าที�สํารวจ
ภัยเพื�อไปพบคุณ ดังกรณีตอ่ ไปนี �

1.) กรณีเคลมสด เจ้ าหน้ าที�สํารวจภัยจะไปหาคุณ ณ จุดเกิดเหตุทนั ที
(20 นาที สําหรับพื �นที�กรุ งเทพฯ และประมาณ 30 นาทีสําหรับต่าง
จังหวัด)
2.) กรณีเคลมแห้ งที�มีความเสียหายต่อยานพาหนะของคุณตังแต่
� 5 ชิ �น
ขึ �นไปหรื อในกรณีที�มีการนัดหมายกับคุณเจ้ าหน้ าที�สํารวจภัยจะเดิน
ทางไปในวัน-เวลาที�นดั หมาย
3.) กรณีเคลมแห้ งที�มีความเสียหายต่ อยานพาหนะที�เอาประกันภัย
ไม่ เ กิ น 5 ชิ น� คุณ สามารถแจ้ ง เหตุค วามเสี ย หายดัง กล่า วผ่ า น
แอพพลิเคชัน� MyChubb หรื อศูนย์บริ การ / อูค่ สู่ ญ
ั ญาได้ ทนั ทีโดยไม่มี
ค่าใช้ จา่ ยใด ๆ

เคาน์เตอร์เคลมชับบ์
1. คุณ สามารถส่ง เอกสารเพื� อ รั บ ค่ า สิ น ไหมทดแทนได้ ด้ ว ยตัว เอง ณ
เคาน์เตอร์ เคลมสํานักงานใหญ่ หรื อสํานักงานสาขา ในวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา
8.30 น. – 17.30 น.
2. เจ้ าหน้ าที�ของบริ ษัทฯ จะตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสาร และเมื�อ
เอกสารเคลมครบถ้ วนเจ้ าหน้ าที�จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ คณ
ุ ทราบภายใน
15 วันทําการ
3. เจ้ าหน้ าที�จะจัดเตรี ยมเอกสารเพื�อให้ คณ
ุ ลงนามยินยอมรับค่าสินไหม
ทดแทน
4. บริ ษัทฯ จะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนแก่คณ
ุ ภายใน 15 วันทําการ นับแต่
ได้ รับเอกสารประกอบการรับค่าสินไหมทดแทนเป็ นที�เรี ยบร้ อยแล้ ว

อะไรคือเอกสารเคลม? และคุณจะจัดเตรียมเอกสารอย่างไร?
เอกสารเคลม คือเอกสารประกอบเพือ� แสดงให้ เราทราบว่า
คุณมีสิทธิ ได้ รับค่าสินไหมทดแทนอย่างไร ได้ รับความ
เสียหายอะไรและเราต้ องชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้ คณ
ุ
เป็ นจํานวนเท่าไร อย่างไร รวมไปถึงวิธีใด
ขัน� ตอนการรั บ ค่ า สิ น ไหมทดแทนจะรวดเร็ ว หากคุณ จัด เตรี ย มเอกสาร
ประกอบการรับค่าสินไหมทดแทนดังต่อไปนี �
1. ในกรณีท� ยี านพาหนะได้ รับความเสียหาย
• ใบเคลมและสําเนาใบขับขี� หรื อบัตรติดต่อที�บริ ษัทฯ ออกไว้ ให้ กบั คุณ
พร้ อมเอกสารเพิ�มเติมดังระบุไว้ ในบัตรติดต่อ
• ใบเสร็ จค่าซ่อมแซมความเสียหาย(ฉบับจริ ง)
• สําเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้ าน
• สําเนาบันทึกประจําวันที�เกี�ยวข้ องกับการเกิดเหตุ (หากมี)
• สําเนาหน้ าสมุดบัญชีธนาคาร
�
ก่อน/ระหว่าง/หลังซ่อม
• ภาพถ่ายความเสียหาย 3 ขันตอน
• เอกสารอื�นๆ ที�บริ ษัทฯ อาจร้ องขอ
2. ในกรณีมอบอํานาจให้ ผ้ ูอ� ืนรั บค่ าสินไหมทดแทน
• หนังสือมอบอํานาจพร้ อมอากรแสตมป์ 30 บาท
• สําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
• เอกสารอื�นๆ ที�บริ ษัทฯ อาจร้ องขอ
3. กรณีบาดเจ็บ
• ใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริ ง)
• ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริ ง)
• สําเนาบัตรประชาชนคนเจ็บ
• สําเนาบันทึกประจําวันที�เกี�ยวข้ องกับการเกิดเหตุ
• สําเนาหน้ าสมุดบัญชีธนาคาร
• เอกสารอื�นๆ ที�บริ ษัทฯ อาจร้ องขอ
4. กรณีค่าจัดการศพ/เสียชีวติ
• สําเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้ านผู้เสียชีวิต
• สําเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้ านทายาท
• สําเนามรณบัตร
• เอกสารการชันสูตรพลิกศพรับรองสําเนาถูกต้ องจากหน่วยงานที�
เกี�ยวข้ อง
• สําเนาบันทึกประจําวันที�เกี�ยวข้ องกับการเกิดเหตุรับรองสําเนาถูกต้ อง
จากพนักงานสอบสวน
• เอกสารอื�นๆ ที�บริ ษัทฯ อาจร้ องขอ

การซ่อมแซมยานพาหนะ
เพื�อให้ ยานพาหนะของคุณกลับมาใช้ งานได้ โดยเร็ วที�สดุ
บริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมศูนย์บริ การ / อู่ค่สู ญ
ั ญา ให้ คณ
ุ ไว้
เรี ยบร้ อยแล้ ว
1. หากคุณประสงค์จะซ่อมแซมยานพาหนะที�อนู่ อกสัญญาที�คณ
ุ เลือกเอง
โปรดแจ้ งความประสงค์ดงั กล่าวให้ เราทราบก่อน เพื�อทําการคุมราคา และ
คุณต้ องเป็ นผู้สํารองจ่ายตามยอดที�บริ ษัทฯ ได้ อนุมตั ิ แล้ วจึงส่งเอกสารมา
ตังเบิ
� กกับบริ ษัทฯ
2. ในกรณี ที�ไม่ได้ ตกลงกันไว้ เป็ นอย่างอื�น บริ ษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติ
เปลี�ยนอะไหล่ในกรณีที�บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าไม่สามารถซ่อมคืน
สภาพได้
3. ก่อนส่งมอบยานพาหนะให้ แก่อู่ คุณไม่ควรทิ �งสิง� ของมีคา่ ใด ๆ ไว้ กบั รถ
โปรดตรวจสอบสิ�งของต่างๆ ที� อยู่ภายในและสภาพรอบคันโดยให้ อู่ทํา
บันทึกรายการใบรับรถทุกครัง� และลงนามรับทราบทุกครัง�

ติดต่ อเรา
บริ ษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชันที
� � 12
โครงการนอร์ ธปาร์ ค ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี�
กรุงเทพฯ 10210
ทะเบียนเลขที� 0107537001510
โทรศัพท์ +66 0 2555 9100
โทรสาร +66 0 2955 0152
อีเมล thailand.claims@chubb.com
www.chubb.com/th

คําแนะนําในการรับบริ การ
สินไหมรถยนต์

4. การตรวจรับยานพาหนะที�จดั ซ่อมแล้ วเสร็ จ ควรตรวจสอบผลการซ่อม
อย่างละเอี ย ดในที� มีแ สงสว่า งเพี ยงพอ หากพบว่าการซ่อ มไม่เ รี ย บร้ อย
สามารถแจ้ งให้ ทางอูท่ ําการแก้ ไขโดยทันที
5. คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้ าของงานซ่อม และหากคุณประสบ
ปั ญหาใดๆ ในการจัดซ่อม สามารถแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบโดยทันที
6. กรณีที�คณ
ุ ต้ องรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายส่วนร่วมต่างๆ อูค่ สู่ ญ
ั ญาจะเป็ น
ผู้เก็บเงินส่วนดังกล่าวจากคุณ
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