บริการแจ้ งเคลม
แจ้ งเคลมสินไหมทั่วไป
กรณีต้องการเคลมประกันภัยอื่นๆ (นอกเหนือจากประกันภัยรถยนต์) กรุณาระบุข้อมูลดังต่อไปนี ้
1. ชื่อ-นามสกุล ของผู้เอาประกันภัย
2. ชื่อ-นามสกุล ของผู้แจ้ งเคลม
3. เบอร์ โทรศัพท์สาหรับติดต่อ
4. อีเมล
5. วันที่เกิดเหตุ
6. สาเหตุ
7. บ้ านเลขที่ / สถานที่เกิดเหตุ
8. ข้ อมูลบัญชีธนาคาร สาหรับโอนค่าสินไหม (เลขที่บญ
ั ชี ชื่อบัญชี ชื่อธนาคาร และสาขา)
9. ข้ อมูลอื่นๆ (ที่ต้องการแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบเกี่ยวกับการแจ้ งเคลม)
10. เอกสารประกอบการเรี ย กร้ องค่า สิ น ไหม เช่ น ส าเนาบัต รประชาชน ส าเนาทะเบี ย นบ้ าน รู ป ถ่ า ยทรั พ ย์ สิ น ที่ เ สีย หาย
ใบเสร็ จรับเงินใบเสนอราคาค่าซ่อม ใบเสร็ จค่ารักษาพยาบาล ใบรับรองแพทย์ หรื ออื่นๆ
ส่งอีเมลข้ อมูลข้ างต้ นมายังบริ ษัทโดย
 เคลมประกันภัยการเดินทาง ส่งมาที่อีเมล travel@kpi.co.th
 เคลมประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (แบบสารองจ่าย) ประกันอุบตั ิเหตุและทุพพลภาพ ประกันภัยบนบัตรเอทีเอ็ม ทุกธนาคาร
และบัตร KPI Care Card ส่งมาที่อีเมล aandh@kpi.co.th
 เคลมประกันอัคคีภยั ส่งมาที่อีเมล pandc@kpi.co.th
 เคลมประกันภัยทางทะเล ส่งมาที่อีเมล marine@kpi.co.th
 เคลมประกันภัยเบ็ดเตล็ดประเภทอื่นๆ ส่งมาที่อีเมล pandc@kpi.co.th
ต้ นฉบับใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล กรุณาจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่
บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย (สานักงานใหญ่)
ฝ่ ายสินไหมทัว่ ไป ชัน้ 18 อาคารเคพีไอทาวเวอร์
1122 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

แจ้ งเคลมสินไหมรถยนต์
ขัน้ ตอนและกระบวนการในการเรียกร้ องค่ าสินไหมทดแทนรถยนต์
เมื่อรถยนต์ของท่านเกิดอุบตั ิเหตุ โปรดติดต่อมายัง
ศูนย์ รับแจ้ งอุบัติเหตุรถยนต์ โทร. 0 2309 5888 หรื อ 0 2624 1111 กด 1 (ทัว่ ประเทศตลอด 24 ชัว่ โมง)
โดยการแจ้ งอุบตั ิเหตุ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
1. กรณีเคลมสด
หมายถึง เคลมที่ต้องการให้ เจ้ าหน้ าที่สารวจอุบตั ิเหตุ ออกตรวจสอบ ณ ที่เกิดอุบตั ิเหตุ เช่น เกิดเหตุมี คกู่ รณี (รถ / ทรัพย์สนิ ) หรื อมี
ผู้ได้ รับบาดเจ็บ หรื อเสียชีวิต หรื อมีรถยนต์ที่ได้ รับความเสียหายและไม่สามารถขับเคลือ่ นต่อไปได้ โปรดติดต่อศูนย์รับแจ้ งอุบตั ิเหตุ
รถยนต์เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ได้ ให้ คาแนะนา และให้ บริ การท่านต่อไป
ศูนย์รับแจ้ งอุบตั ิเหตุจะประสานงานกับพนักงานตรวจสอบอุบตั ิเหตุที่อยูใ่ กล้ ที่เกิดเหตุมากที่สดุ เพื่อไปพบท่านโดยเร็ วที่สดุ จากนัน้
พนักงานตรวจสอบอุบตั ิเหตุให้ บริ การเคลม ด้ วยอุปกรณ์อนั ทันสมัย ได้ แก่ Smart Phone, Mobile Printer และระบบข้ อมูล
i-Survey ซึง่ เป็ นระบบออนไลน์ ณ จุดเกิดเหตุ เชื่อมกับระบบหลักของบริ ษัทฯ โดยอัตโนมัติ และจะมอบใบหลักฐานความเสียหาย
หรื อใบติดต่อให้ กบั ผู้เกี่ยวข้ องเพื่อนาไปใช้ ในการจัดซ่อม หรื อเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนต่อไป
2. กรณีเคลมแห้ ง (เฉพาะกรมธรรม์รถยนต์ประเภท 1)
หมายถึง เคลมที่ไม่มีความจาเป็ นที่จะต้ องให้ เจ้ าหน้ าที่ออกตรวจสอบอุบตั ิเหตุในทันที เช่น ไม่มีค่กู รณี รถประกันได้ รับความ
เสียหายเล็กน้ อย สามารถขับเคลื่อนได้ ทังนี
้ ้ คุณลูกค้ ายังสามารถใช้ งานรถประกันได้ ตามปกติ โดยบัน ทึกวัน เวลา สถานที่ และ
ลักษณะการเกิดเหตุไว้ เพื่อทาการแจ้ งเคลมในภายหลังก่อนกรมธรรม์จะสิ ้นสุด โปรดติดต่อศูนย์รับแจ้ งอุบตั ิเหตุรถยนต์ เพื่อให้
เจ้ าหน้ าที่ได้ ให้ คาแนะนา และให้ บริ การท่านต่อไป
สาหรับท่านลูกค้ า ที่มี Smart Phone หรื อ Tablet สามารถแจ้ งเคลมแห้ งผ่านระบบ Mobile Application ได้ โดยสามารถดาวน์
โหลดโปรแกรม ชื่อ KPI Application โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย ได้ ที่ Apple Store สาหรับโทรศัพท์ iPhone หรื อ iPad และ Google Play
สาหรับโทรศัพท์ Smart Phone และ Tablet ระบบ Android
ทัง้ นี ้ ขอให้ ผ้ ูเอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรื อผู้มีสิทธิได้ รับค่ าสินไหมทดแทน ทาการติดต่ อบริ ษัทฯ ภายใน 15 วัน
นับแต่ วันที่ได้ รับความเสียหาย
ทาอย่ างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ
1. แจ้ งเหตุตอ่ บริ ษัทโดยไม่ชกั ช้ า
2. แถลงข้ อเท็จจริ งการเกิดเหตุอย่างตรงไปตรงมา
3. หาพยานเท่าที่จะหาได้ ในที่เกิดเหตุ
กรณีรถประกันเป็ นฝ่ ายถูก / ผิด ชัดเจน เช่น ถูกคูก่ รณีชนท้ าย หรื อ ชนท้ ายคูก่ รณี
1. จดแจ้ งรายละเอียดรถคูก่ รณี หรื อ พยานที่เห็นเหตุการณ์
2. แจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบในทันที
กรณีไม่แน่ใจว่าเป็ นฝ่ ายถูกหรื อฝ่ ายผิด เช่น ชนกันที่ทางแยก
1. แจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบในทันที
2. ถ่ายรูปการเกิดเหตุโดยรอบ ก่อนทาการเคลือ่ นย้ ายรถออกจากที่เกิดเหตุหลบเข้ าข้ างทาง เพื่อจะได้ ไม่กีดขวางการจราจร
3. ติดต่อเจ้ าหน้ าที่ตารวจในพื ้นที่ และรอให้ เจ้ าหน้ าที่ออกตรวจสอบ
4. ไม่ควรบันทึกข้ อตกลง หรื อลงนามในเอกสารใดๆ ก่อนเจ้ าหน้ าที่สารวจภัยจะมาถึง

กรณีมีผ้ บู าดเจ็บ
1. อย่าหลบหนี มิเช่นนัน้ กฎหมายให้ สนั นิษฐานว่าเป็ นฝ่ ายผิด
2. รี บนาคนเจ็บส่งสถานพยาบาลโดยเร็ ว และแจ้ งให้ ตารวจในพื ้นที่ทราบ
3. แจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบในทันที
กรณีถกู ชนแล้ วคูก่ รณีหลบหนี
1. จดหมายเลขทะเบียน และรายละเอียดรถคูก่ รณี
2. แจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบในทันที
3. ให้ แจ้ งความดาเนินคดี อย่าแจ้ งความไว้ เป็ นหลักฐาน
กรณีรถถูกตารวจยึดหรื ออายัด
1. ตรวจสอบสิง่ ของมีคา่ เช่น เครื่ องเสียงฯ อุปกรณ์ แล้ วลงบันทึกประจาวันไว้ เป็ นหลักฐาน
2. แจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบในทันที เพื่อนัดหมายกับพนักงานสอบสวนในการขอรับรถคืน
3. ติดต่อพนักงานสอบสวนตามนัดหมาย
ความรู้ท่ วั ไปเกี่ยวกับ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ
กรณีมีผ้ บู าดเจ็บ
1. นาคนเจ็บส่งสถานพยาบาล และแจ้ งให้ ตารวจในพื ้นที่ทราบ
2. แจ้ งกรมธรรม์ พรบ.ให้ กบั สถานพยาบาลทราบ
3. แจ้ งบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
คาแนะนา กรณีเข้ าซ่อมอูห่ รื อศูนย์บริ การที่ไม่ใช่คสู่ ญ
ั ญา
กรณีที่คณ
ุ ลูกค้ า นารถไปจัดซ่อมที่อหู่ รื อศูนย์บริ การที่ไม่ใช่คสู่ ญ
ั ญา ขอให้ ทา่ นฯ นารถเข้ าไปประเมินราคากับอูท่ ี่ทา่ นฯ ต้ องการจัด
ซ่อม จากนัน้ นาใบหลักฐานความเสียหายและใบเสนอราคา ติดต่อมายังบริ ษัทฯ เพื่อตกลงราคาก่อนจัดซ่อม และนารถที่จดั ซ่อม
เสร็ จสิ ้นมาตรวจสภาพกับบริ ษัทฯ และทาการตังเบิ
้ กกับบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ในบางกรณี ท่านฯ อาจต้ องสารองจ่ายค่าซ่อมไปก่อน
ช่ องทางในการติดต่ อบริษัทฯ
ในกรณีที่รถของท่านฯ เกิดอุบตั ิเหตุรถยนต์
ท่านสามารถติดต่อศูนย์รับแจ้ งอุบตั ิเหตุรถยนต์ของบริ ษัทฯ ได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2624 1111 กด 1 หรื อที่หมายเลขโทรศัพท์
0 2309 5888 ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง
สาหรั บท่านลูกค้ า ที่มี Smart Phone หรื อ Tablet สามารถแจ้ งเคลมแห้ งผ่านระบบ Mobile Application ได้ โดยสามารถดาวน์
โหลดโปรแกรมชื่อ KPI Application โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย ได้ ที่ Apple Store สาหรับโทรศัพท์ iPhone หรื อ iPad และ Google Play
สาหรับโทรศัพท์ Smart Phone และ Tablet ระบบ Android
การเรียกร้ องค่ าสินไหมทดแทน
ท่านสามารถติดต่อบริ ษัทฯ ได้ ที่ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย สานักงานใหญ่ Biz Center & Claim Service ชัน้ 10 อาคารเคพีไอ
ทาวเวอร์ หรื อ สาขาของบริ ษัทฯ ทัว่ ประเทศได้ ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ตังแต่
้ เวลา 8.30 ถึงเวลา 16.30 น. ยกเว้ นวันหยุดราชการ
วันหยุดธนาคาร วัน หยุดนักขัตฤกษ์ หรื อวันหยุดอื่นๆ ตามที่ทางสานักงาน คณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) กาหนด

เอกสารที่ใช้ ในการติดต่ อบริษัทฯ และระยะเวลาพิจารณา
ในกรณีที่ท่าน ได้ ทาการติดต่อบริ ษัทฯ เพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทน จะต้ องใช้ เอกสารต่างๆ ประกอบการเรี ยกร้ อง และบริ ษัทฯ จะ
ใช้ เวลาในการพิจารณาชดใช้ ดงั ต่อไปนี ้
การเบิกค่าซ่อมรถผู้เอาประกัน
1. ต้ องซ่อมเสร็ จก่อนและนารถมาตรวจสภาพกับบริ ษัทฯ หรื อ ภาพถ่ายรถยนต์ขณะซ่อมและซ่อมแล้ วเสร็ จ
2. ต้ นฉบับใบเสร็ จรับเงินที่มีเลขประจาตัวผู้เสียภาษี และมีชื่อที่อยูข่ องอูจ่ ดั ซ่อม
3. กรณีที่ผ้ เู อาประกันภัยไม่ได้ ไปติดต่อด้ วยตนเอง ให้ ทาหนังสือมอบอานาจ หากเป็ นนิติบคุ คลต้ องมีหนังสือรับรองประกอบ*
4. หลักฐานความเสียหายที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้ออกให้
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เอาประกัน พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
6. สมุดบัญชีเงินฝาก หรื อสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ที่ระบุชื่อเจ้ าของบัญชี เป็ นชื่อเดียวกันกับผู้เอาประกันภัย และหมายเลขบัญชี
ธนาคาร (ถ้ ามี)
7. กรณีที่เอกสารครบถ้ วน และสามารถตกลงค่าเสียหายเป็ นที่ยตุ ิได้ แล้ ว บริ ษัทฯ จะจ่ายเงินภายใน 15 วัน
การเบิกค่าซ่อมรถผู้เสียหาย
1. สาเนาทะเบียนรถ หรื อ สาเนาสัญญาเช่าซื ้อ หรื อหลักฐานที่แสดงกรรมสิทธิ์
2. สาเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ถ้ ามี)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรื อผู้ครอบครองรถ หรื อหลักฐานอื่นที่ทางราชการเป็ นผู้ออกที่สามารถแสดง
ตนเองพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
4. กรณีที่ผ้ เู สียหายไม่ได้ ไปติดต่อด้ วยตนเอง ให้ ทาหนังสือมอบอานาจ หากเป็ นนิติบคุ คลต้ องมีหนังสือรับรองประกอบ*
5. หลักฐานความเสียหายที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้ออกให้
6. สมุดบัญชีเงินฝาก หรื อสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ที่ระบุชื่อเจ้ าของบัญชี เป็ นชื่อเดียวกันกับผู้ถือกรรมสิทธิ์หรื อผู้ครองครองรถ
และหมายเลขบัญชีธนาคาร (ถ้ ามี)
7. กรณีที่เอกสารครบถ้ วน และสามารถตกลงค่าเสียหายเป็ นที่ยตุ ิได้ แล้ ว บริ ษัทฯ จะจ่ายเงินภายใน 15 วัน
การเบิกค่าซ่อม กรณีพิจารณาชดใช้ แบบเสียหายสิ ้นเชิง หรื อ รถยนต์สญ
ู หาย
1. แบบคาขอโอน และรับโอน (กรมการขนส่งทางบก)
2. หนังสือมอบอานาจการโอน
3. สมุดทะเบียนรถยนต์ พร้ อมลงชื่อเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในสมุดจดทะเบียน
4. กุญแจรถ พร้ อมชุดสารองครบชุด
5. สาเนาบัตรประชาชนผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรื อ ผู้มีอานาจลงนาม กรณีนิติบคุ คลเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ์
6. สาเนาทะเบียนบ้ านผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรื อ ผู้มีอานาจลงนาม กรณีนิติบคุ คลเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ์
7. เอกสารการแจ้ งอายัด และแจ้ งไม่ใช้ รถ (กรณีรถประกันสูญหาย)
8. หนังสือรับรองบริ ษัท พร้ อมลงนามรับรองสาเนาโดยกรรมการผู้มีอานาจพร้ อมประทับตรา (กรณีนิติบคุ คลเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ์)
9. หนังสือรับรองการขายรถ (กรณีนิติบคุ คลเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ์)
10. สัญญาสละสิทธิ์และโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
11. สาเนาประจาวัน (ถ้ ามี)
12. กรมธรรม์ต้นฉบับ (ถ้ ามี)
13. กรณีที่เอกสารครบถ้ วน และสามารถตกลงค่าเสียหายเป็ นที่ยตุ ิได้ แล้ ว บริ ษัทฯ จะจ่ายเงินภายใน 15 วัน

การเบิกค่าสินไหมทดแทน ตามกรมธรรม์ภาคบังคับ
(กรณีบาดเจ็บ)
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ประสบภัย หรื อหลักฐานอื่นที่ทางราชการเป็ นผู้ออกที่สามารถแสดงตนเองพร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
2. ใบเสร็ จรับเงินต้ นฉบับ หรื อใบสรุปหน้ างบค่ารักษาพยาบาล
(กรณีเบิกค่าชดเชย) (ผู้ป่วยใน)
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ประสบภัย หรื อหลักฐานอื่นที่ทางราชการเป็ นผู้ออกที่สามารถแสดงตนเองพร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
2. ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการรักษาตัวเป็ นผู้ป่วยใน
(กรณีทพุ พลภาพ)
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ประสบภัย หรื อหลักฐานอื่นที่ทางราชการเป็ นผู้ออกที่สามารถแสดงตนเองพร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
2. ใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองความพิการ
3. สาเนาบันทึกประจาวันของพนักงานสอบสวน หรื อ หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นนได้
ั ้ รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ
(กรณีเสียชีวิต)
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ประสบภัย หรื อหลักฐานอื่นที่ทางราชการเป็ นผู้ออกที่สามารถแสดงตนเองพร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
2. ใบมรณบัตร
3. สาเนาบัตรประชาชนของทายาทตามกฎหมาย และสาเนาทะเบียนบ้ าน
4. สาเนาบันทึกประจาวันของพนักงานสอบสวน หรื อ หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นนถึ
ั ้ งแก่ความตายจากการประสบภัยจากรถ
กรณีที่เอกสารครบถ้ วน บริ ษัทฯ จะจ่ายเงินภายใน 7 วัน
การเบิกค่าสินไหมทดแทน ตามกรมธรรม์ภาคสมัครใจ
(กรณีบาดเจ็บ)
1. ต้ นฉบับใบเสร็ จค่ารักษาพยาบาล
2. ใบรับรองแพทย์
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ผู้บาดเจ็บ หรื อหลักฐานอื่นที่ทางราชการเป็ นผู้ออกที่สามารถแสดงตนเองพร้ อมรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
4. ข้ อมูลของผู้เสียชีวิต เช่น อาชีพ รายได้ ฯลฯ กรณีเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาล
5. กรณีผ้ บู าดเจ็บไม่สามารถเข้ ามาติดต่อบริ ษัทฯ ด้ วยตนเองได้ โปรดทาหนังสือมอบอานาจ* เพื่อให้ ผ้ อู ื่นดาเนินการแทน
(กรณีเสียชีวิต)
1. สาเนามรณบัตร (หลักฐานแสดงเหตุการณ์เสียชีวิต)
2. เอกสารแสดงฐานะทายาทตามกฎหมาย
3. ข้ อมูลของผู้เสียชีวิต เช่น อาชีพ รายได้ ฯลฯ
4. โปรดจัดทาหนังสือมอบอานาจจากผู้เสียหายรายอื่นๆ กรณีที่มีทายาทตามกฎหมายมากกว่า 1 คน
กรณีที่เอกสารครบถ้ วน และสามารถตกลงค่าเสียหายเป็ นที่ยตุ ิได้ แล้ ว บริ ษัทฯ จะจ่ายเงินภายใน 15 วัน

*หมายเหตุ: หนังสือมอบอานาจที่ครบถ้ วน ถูกต้ อง
1. หากเป็ นนิติบคุ คลให้ แนบหนังสือรับรองบริ ษัทฯ ลงนามรับรองสาเนาโดยกรรมการผู้มีอานาจพร้ อมประทับตรา
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้รับมอบอานาจ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
4. ระบุความประสงค์ในหนังสือมอบอานาจให้ ชดั เจน
5. อากรแสตมป์ 10 บาท สาหรับมอบอานาจให้ ดาเนินเพียง 1 อย่าง และ อากรแสตมป์ 30 บาท สาหรับมอบอานาจให้ ดาเนิน
มากกว่า 1 อย่าง

