
เคลมสด และเคลมแห้งคืออะไร? การรับมือกับเหตุการณ์ที�ไม่คาดคดิ

คุณจะแจ้งการเกิดเหตุได้อย่างไร?

เคาน์เตอร์เคลมชับบ์

1. กรณีคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด และก่อให้เกดิความเสียหายต่อคุณ

2. กรณีคุณเป็นฝ่ายผิดและก่อให้เกดิความเสียหายต่อผู้อื�น 
หากมีการร้องขอ

3. กรณียังไม่มีข้อสรุป หรือยังไม่อาจระบุฝ่ายถูก-ผิดได้

4. กรณีคุณเผชิญกับการชนแล้วหนี คุณไม่ต้องขับยานพาหนะ
ของคุณตามไป

5. กรณียานพาหนะของคุณสูญหาย หรือถูกโจรกรรม

6. กรณีชดใช้สาํหรับประกันภยั พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ

เหตกุารณ์ไมค่าดฝันเกี�ยวกบัการใช้ยานพาหนะหรืออบุตัิเหตุ

อาจเกิดขึ �นกับคุณได้หลายกรณีในช่วงเวลาดังกล่าวต้อง

ปฏิบตัิอยา่งไรเรามีแนะนําสําหรับคณุ ดงันี �

ชอ่งทางตดิตอ่เรา
โทร. 02-640-4500 หรือ 02-611-4455

เมื�อได้รับแจ้งจากคณุแล้วเราจะจดัสง่เจ้าหน้าที�สํารวจ

ภยัเพื�อไปพบคณุ ดงักรณีตอ่ไปนี �

แนะนําให้คุณขอชื�อ-ที�อยู่ของผู้ ที�ก่อให้เกิดความเสียหาย รวมทั �งพยาน
แวดล้อมตา่ง ๆ (หากมี) โดยให้คณุแจ้งข้อมลูเหลา่นี �มายงัชบับ์ ตวัแทนหรือ
เจ้าหน้าที�สํารวจภัยอย่างไรก็ตามเมื�อแจ้งเหตุคุณควรจะทราบด้วยว่า
ยานพาหนะของคู่กรณีที� ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณนั �นมีการเอา
ประกันภัยประเภทใดกับบริษัทประกันภัยรายใดสําหรับการลงบันทึก
ประจําวนักรณีที�อาจมีการเรียกร้องคา่เสียหายตอ่คูก่รณีหรือการดําเนินการ

ทางกฎหมายกบัคูก่รณีตอ่ไป

คณุสามารถแจ้งชื�อ-ที�อยู่ และบริษัทประกนัภยัของคณุตอ่เจ้าหน้าที�สํารวจ
ภยั หรือต่อคู่กรณีได้ และหากยานพาหนะของคณุกีดขวางการจราจรอยู่
คณุสามารถเคลื�อนยานพาหนะของคณุออกจากจดุที�เกิดเหตนุั �น (ในกรณี
ที�คณุยอมรับวา่คณุเป็นฝ่ายผิดสําหรับเหตทีุ�เกิดขึ �น)

1.  คุณสามารถส่งเอกสารเพื�อรับค่าสินไหมทดแทนได้ด้วยตัวเอง ณ 

เคาน์เตอร์ เคลมสํานกังานใหญ่ หรือสํานกังานสาขา ในวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 

8.30 น. – 17.30 น.

2.  เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ จะตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร และเมื�อ

เอกสารเคลมครบถ้วนเจ้าหน้าที�จะแจ้งผลการพิจารณาให้คณุทราบภายใน 

15 วนัทําการ

3.  เจ้าหน้าที�จะจดัเตรียมเอกสารเพื�อให้คณุลงนามยินยอมรับค่าสินไหม

ทดแทน

4.  บริษัทฯ จะชดใช้คา่สนิไหมทดแทนแก่คณุภายใน 15 วนัทําการ นบัแต่

ได้รับเอกสารประกอบการรับคา่สนิไหมทดแทนเป็นที�เรียบร้อยแล้ว

กรณีนี �เราไมแ่นะนําให้คณุเคลื�อนย้ายยานพาหนะออกจากจดุที�เกิดเหตเุว้น
เสียแต่ว่า จะได้รับคําสั�งจากพนกังานสอบสวนท้องที�ที�เกิดเหต ุ และมีการ
ทําสญัลกัษณ์ยานพาหนะทกุคนั ณ ที�เกิดเหตแุล้ว

เพียงแคจ่ดจําเลขทะเบียนของยานพาหนะคนัที�ก่อให้เกิดความเสียหายกบั
คณุและแจ้งความต่อพนกังานเจ้าหน้าที�ท้องที�ที�เกิดเหต ุ โดยระบวุนั-เวลา 

สถานที�เกิดเหต ุและเลขทะเบียนของยานพาหนะคนัดงักลา่วให้ชดัเจน

ให้ดําเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน และศูนย์ป้องกันและ
ปราบปราม การโจรกรรมรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ สํานกังานตํารวจแหง่ชาติ 

ที�หมายเลข 1192 และ 191 พร้อมแจ้งรายละเอียดที�จําเป็น คือ ทะเบียน สี 

หมายเลขเครื�อง หมายเลขตัวถังของยานพาหนะที�หาย รวมถึงสถานที� 

แ ล ะ วัน เ ว ล า ที� ห า ย โ ด ย ส า ม า ร ถ อ่ า น ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ� ม เ ติ ม ไ ด้ ที� 
www.lostcar.co.th และแจ้งให้เราทราบถงึความสญูหายดงักลา่ว

จัดหาสถานพยาบาลเพื�อให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ที�เหมาะสม
สําหรับผู้ ได้รับการบาดเจ็บจากเหตุที�ไม่คาดคิดคุณควรแจ้งให้สถาน
พยาบาล* ทราบถึงข้อมลูของยานพาหนะที�เอาประกนัภยัและบริษัทผู้ รับ
ประกนัภยั

อุบัตเิหตุเกิดขึ �นได้ตลอดเวลา และนั�นคือเหตุผลที� “คุณต้อง
การเรา” อย่าตกใจ ตั �งสตใิห้ด ี เรากาํลังจะไปอยู่เคียงข้างคุณ
ในเวลาไม่กี�อดึใจหลังจากที�คุณตดิต่อเรา
โทร. 02-640-4500 หรือ 02-611-4455

* สถานพยาบาลเหลา่นั �นสามารถตั �งเบิกคา่รักษาพยาบาลโดยตรงกบับริษัทฯได้หากได้รับความยินยอม
จากผู้บาดเจ็บแล้ว หรือหากผู้บาดเจ็บประสงค์จะเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทฯ เอง ก็สามารถดําเนิน
การได้เชน่กนั

1.

1.)

กรณีเคลมแห้งที�มีความเสียหายตอ่ยานพาหนะของคณุตั �งแต ่5 ชิ �น
ขึ �นไปหรือในกรณีที�มีการนดัหมายกบัคณุเจ้าหน้าที�สํารวจภยัจะเดนิ
ทางไปในวนั-เวลาที�นดัหมาย

2.)

กรณีเคลมแห้งที�มีความเสียหายต่อยานพาหนะที�เอาประกันภยั
ไม่เกิน 5 ชิ �น คุณสามารถแจ้งเหตุความเสียหายดังกล่าวผ่าน
แอพพลเิคชั�น MyChubb หรือศนูย์บริการ / อูคู่ส่ญัญาได้ทนัทีโดยไมมี่
คา่ใช้จา่ยใด ๆ

3.)

2.

บริการรับแจงเหตุออนไลนเคลมงาย ฉับไว อุนใจ 24 ชั่วโมง
ใหม!

เคลมไมมีคูกรณีงาย ๆ
ดวยตัวเอง

คนหาอูใกลคุณได
ในพริบตา

แจงเหตุ พรอมเช็คตำแหนง
เจาหนาที่ที่เดินทาง
ไปหาคุณ

กรณีเคลมสด เจ้าหน้าที�สํารวจภยัจะไปหาคณุ ณ จดุเกิดเหตทุนัที
(20 นาที สําหรับพื �นที�กรุงเทพฯ และประมาณ 30 นาทีสําหรับต่าง
จงัหวดั)

การแจ้งเคลมขณะที�ยานพาหนะที� เอา

ประกันภัยประสบเหตุการณ์ที�ไม่คาดคิด 

ซึ�งเหตกุารณ์ดงักลา่วมีมลูคา่ความเสยีหาย

สูง มีผู้ ไ ด้ รับบาดเจ็บ/เสียชี วิตหรือไม่

สามารถตกลงกนั ระหว่างคณุ และคู่กรณี

ได้หรือแม้แต่ในบางครั �งที�ยานพาหนะของ

คุณอาจอยู่ ในสภาพเสียหายอัน เ ป็น

อันตรายจนไม่สามารถขับขี�ต่อไปได้ โดย

บริษัทฯ อาจจัดส่งเจ้าหน้าที�สํารวจภัย

เข้าไปให้บริการสํารวจความเสียหายหรือ

ให้คําแนะนํากบัคณุ

การแจ้งเคลมเหตเุลก็น้อย เชน่ การเฉี�ยวชน

กิ�งไม้ กําแพงหรือทรัพย์สนิอื�น ๆ นอกเหนือ

จากยานพาหนะอันปราศจากผู้บาดเจ็บ/

เสียชีวิตโดยคณุอาจไม่ต้องการที�จะรับการ

บริการในทนัที

เคลมสด

เคลมแห้ง

โปรดคํานึงไว้เสมอว่าสิ�งที�ต้องดําเนินการเป็นอนัดบัแรก คือ

ความช่วยเหลือทางการแพทย์ที�เหมาะสมสําหรับผู้ ได้รับการ

บาดเจ็บจากเหตทีุ�ไม่คาดคิด (หากมี) และประสานงานไปยงั

พนักงานสอบสวนท้องที�ที�เกิดเหตุ นอกจากนี � บริษัทฯ ขอ

แนะนําว่าอย่าเพิ�งยอมรับหรือแสดงตวัเพื�อรับผิดชอบสําหรับ

เหตุการณ์ที�เกิดขึ �นจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ

หรือคําแนะนําจากเจ้าหน้าที�สํารวจภัยผู้ ที�กําลังเดินทางไป

อํานวยความสะดวกให้คําแนะนําและช่วยเหลือเพื�อให้คุณ

ผา่นเหตกุารณ์ตา่งๆ ไปได้ด้วยดี



คําแนะนําในการรับบริการ
สนิไหมรถยนต์

02/18

ตดิต่อเรา

บริษัท ชบับ์สามคัคีประกนัภยั จํากดั (มหาชน)
2/4 อาคารชบับ์ ชั �นที� 12
โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสติ
แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี�
กรุงเทพฯ 10210
ทะเบียนเลขที�  0107537001510

โทรศพัท์
โทรสาร
อีเมล  thailand.claims@chubb.com

www.chubb.com/th 

+66 0 2555 9100
+66 0 2955 0152

© 2018 ชบับ์ (Chubb) ความคุ้มครองที�รับประกนัโดยบริษัทใดบริษัทหนึ�งหรือหลายบริษัทในกลุม่บริษัท

ของชบับ์ เงื�อนไขของการได้รับความคุ้มครองอาจมีความเหมือนหรือแตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศ ACE®, 
Chubb®, ตราสญัลกัษณ์ และ Chubb. Insured.SM เป็นเครื�องหมายการค้าของชบับ์

ขั �นตอนการรับค่าสินไหมทดแทนจะรวดเร็วหากคุณจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการรับคา่สนิไหมทดแทนดงัตอ่ไปนี �

1. ในกรณีที�ยานพาหนะได้รับความเสียหาย

2. ในกรณีมอบอาํนาจให้ผู้อื�นรับค่าสินไหมทดแทน

ใบเคลมและสําเนาใบขบัขี� หรือบตัรตดิตอ่ที�บริษัทฯ ออกไว้ให้กบัคณุ
พร้อมเอกสารเพิ�มเติมดงัระบไุว้ในบตัรติดตอ่
ใบเสร็จคา่ซอ่มแซมความเสียหาย(ฉบบัจริง)
สําเนาบตัรประชาชน/ทะเบียนบ้าน
สําเนาบนัทกึประจําวนัที�เกี�ยวข้องกบัการเกิดเหต ุ(หากมี)
สําเนาหน้าสมดุบญัชีธนาคาร
ภาพถ่ายความเสียหาย 3 ขั �นตอน ก่อน/ระหวา่ง/หลงัซอ่ม
เอกสารอื�นๆ ที�บริษัทฯ อาจร้องขอ

•

•
•
•
•
•
•

หนงัสือมอบอํานาจพร้อมอากรแสตมป์ 30 บาท
สําเนาบตัรประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ
เอกสารอื�นๆ ที�บริษัทฯ อาจร้องขอ

•
•
•

3. กรณีบาดเจบ็

ใบเสร็จรับเงินคา่รักษาพยาบาล (ฉบบัจริง)
ใบรับรองแพทย์ (ฉบบัจริง)
สําเนาบตัรประชาชนคนเจ็บ
สําเนาบนัทกึประจําวนัที�เกี�ยวข้องกบัการเกิดเหตุ
สําเนาหน้าสมดุบญัชีธนาคาร
เอกสารอื�นๆ ที�บริษัทฯ อาจร้องขอ

•
•
•
•
•
•

4. กรณีค่าจดัการศพ/เสียชีวติ

สําเนาบตัรประชาชน/ทะเบียนบ้านผู้ เสียชีวิต
สําเนาบตัรประชาชน/ทะเบียนบ้านทายาท
สําเนามรณบตัร
เอกสารการชนัสตูรพลกิศพรับรองสําเนาถกูต้องจากหนว่ยงานที�
เกี�ยวข้อง
สําเนาบนัทกึประจําวนัที�เกี�ยวข้องกบัการเกิดเหตรัุบรองสําเนาถกูต้อง
จากพนกังานสอบสวน
เอกสารอื�นๆ ที�บริษัทฯ อาจร้องขอ

•
•
•
•

•

•

การซ่อมแซมยานพาหนะ

เพื�อให้ยานพาหนะของคณุกลบัมาใช้งานได้โดยเร็วที�สดุ 

บริษัทฯ ได้จดัเตรียมศนูย์บริการ / อู่คู่สญัญา ให้คณุไว้

เรียบร้อยแล้ว

1.  หากคณุประสงค์จะซอ่มแซมยานพาหนะที�อูน่อกสญัญาที�คณุเลือกเอง 

โปรดแจ้งความประสงค์ดงักลา่วให้เราทราบก่อน เพื�อทําการคมุราคา และ

คณุต้องเป็นผู้สํารองจ่ายตามยอดที�บริษัทฯ ได้อนมุตัิ แล้วจงึสง่เอกสารมา

ตั �งเบกิกบับริษัทฯ 

2.  ในกรณีที�ไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื�น บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติ

เปลี�ยนอะไหลใ่นกรณีที�บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถซ่อมคืน

สภาพได้ 

3.  ก่อนสง่มอบยานพาหนะให้แก่อู ่คณุไมค่วรทิ �งสิ�งของมีคา่ใด ๆ ไว้กบัรถ

โปรดตรวจสอบสิ�งของต่างๆ ที�อยู่ภายในและสภาพรอบคันโดยให้อู่ทํา

บนัทกึรายการใบรับรถทกุครั �ง และลงนามรับทราบทกุครั �ง 

4.  การตรวจรับยานพาหนะที�จดัซ่อมแล้วเสร็จ ควรตรวจสอบผลการซ่อม

อย่างละเอียดในที�มีแสงสว่างเพียงพอ หากพบว่าการซ่อมไม่เรียบร้อย 

สามารถแจ้งให้ทางอูทํ่าการแก้ไขโดยทนัที

5.  คณุสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของงานซอ่ม และหากคณุประสบ

ปัญหาใดๆ ในการจดัซอ่ม สามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทนัที

6.  กรณีที�คณุต้องรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายสว่นร่วมตา่งๆ อูคู่ส่ญัญาจะเป็น

ผู้ เก็บเงินสว่นดงักลา่วจากคณุ

อะไรคือเอกสารเคลม? และคุณจะจัดเตรียมเอกสารอย่างไร?

เอกสารเคลม คือเอกสารประกอบเพื�อแสดงให้เราทราบวา่
คุณมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนอย่างไร ได้รับความ
เสียหายอะไรและเราต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้คณุ
เป็นจํานวนเทา่ไร อยา่งไร รวมไปถงึวิธีใด


