รายละเอียดสําหรั บการแจ้ งงานและความคุ้มครองทีเกียวข้ องกับการประกันภัย
เงือนไขการโอนโค้ต

ชือบริษทั ประกันภัย
No.

ทีอยู่สําหรั บออกใบกํากับภาษี / เลขประจําตัวผู้เสี ยภาษี
เบอร์ เคลม

1 บริษท
ั วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาสุ ขสวัสดิ3

โอนโค้ ต

หมายเหตุ (การโอนโค้ ต)

ได้

ถ้ าเดิมเป็ นงานตรงวิริยะ ไม่ ได้ ค่าคอมปี แรก

330 ถนนสุขสวัสดิ& แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุ งเทพฯ

อายุรถสําหรับการรับประกันภัยประเภท 1
รถเก๋ ง

รถกะบะ

รถตู้

ป. 2

ป. 3

ป. 5

อายุรถ อายุรถ อายุรถ

อู่

ห้ าง

อู่

ห้ าง

อู่

ห้ าง

7 ปี

4 ปี *

7 ปี

4 ปี **

7 ปี

4 ปี **

รายละเอียดการโอนเงิน

รั บโอนประวัติดี ประวัติดี
ป. 1

ป. 5

ป.5

หมายเหตุ

30%

มี

กสิ กรไทย

พระประแดง

ออมทรั พย์

193-2-96191-8

เบีCยประกันภัยขัCนตํ2าสําหรับงานใหม่(หลังหักส่ วนลดทัCงหมดแล้ว)

กสิ กรไทย

สี ลม

ออมทรั พย์

789-2-01400-5

เบีCยประกันสุ ทธิ(ขัCนตํ2า) 12,000 บาท สําหรับการจัดซ่อมอู่

ไทยพาณิชย์

สุ รวงศ์

กระแสรายวัน

002-3-08222-7

ยอดรู ดขัNนตํา 1,000 บาท
(Strict)

1.ถ้ าจนท.ได้ มีการโทรนัดตรวจรถแล้ ว ไม่ ไปถ่ ายรู ป บริ ษัทจะรั บผิดชอบเป็ นป. 1

CLAIM : 1557

2.หากติดต่ อลูกค้ าไม่ ได้ , ไม่ รับสาย, จนท.ยังไม่ ได้ โทรนัดตรวจรถ รั บผิดชอบป. 3
ได้

315 อาคารอาคเนย์ ชัCน G -7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพ

หากมีเลขกรมธรรม์ เดิม สามารถขอเช็ คเบียN ได้ ก่อน

7 ปี

3 ปี

5 ปี

เอกสารโอนโค้ ต: บัตรปชช. + หน้ าตารางเดิม

CLAIM : 02-267-7777
ได้

กรณีอยู่ในช่ วงต่ ออายุ หรื อ ขาดต่ อไม่ เกิน 15 วัน

3 ปี

5 ปี

3 ปี * 10, 5 ปี

15 ปี

40%

บริ ษัทถ่ ายรู ปเองเท่ านัNน

เวลาแจ้ งงานต้ องมีเอกสารโอนโค้ ตให้ ครบ

TAX ID : 0107555000392

ระหว่ างรอตรวจสภาพรถ ตัNงแต่ วันที 1-7 จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดเท่ านัNน

เบีCยประกันสุ ทธิ(ขัCนตํ2า) 15,000 บาท สําหรับการจัดซ่อมห้าง

กรุ งไทย

สุ รวงศ์

กระแสรายวัน

023-6-06073-2

ตัNงแต่ วันที 8-15 จะคุ้มครองแบบป.3เท่ านัNน หากเกิน 15 วัน สิN นสุ ดความคุ้มครอง

* การซ่อมห้างของรถตูน้ C นั ขึCนอยูก่ บั รุ่ น ยี2หอ้ และลักษณะการใช้งาน

กรุ งเทพ

สุ รวงศ์

กระแสรายวัน

147-3-13822-8

ซ่อมศูนย์ : เบีCยประกันภัยขัCนตํ2า(รวมภาษีอากร) 16,000.-

กรุ งเทพ

ตรอกจันทร์

ออมทรั พย์

133-4-77279-3

ซ่อมอู่ : เบีCยประกันภัยขัCนตํ2า(รวมภาษีอากร) 13,500.-

กสิ กรไทย

สี ลม

ออมทรั พย์

001-2-38200-8

ไทยพาณิชย์

พหลโยธิน

ออมทรั พย์

014-2-54250-2

กรุ งเทพ

ถนนดินแดง

ออมทรั พย์

128-0-55975-6

7 ปี

3 ปี

7 ปี

7 ปี

30%

313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชัCน 3 ห้อง ดี2 และชัCน 19 ถนนสีลม แขวงสีลม

ต้ องดําเนินการทําเรื องขอโอนย้ ายตัวแทน

เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500

เอกสารโอนโค้ ตต้ องครบถึงจะเช็ คเบียN ได้

บริ ษัทถ่ ายรู ปเองเท่ านัNน

รอ 7 วันทําการทราบผลการโอนโค้ ต

ระหว่ างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเป็ นป.3+ และเคลมสดเฉพาะรถชนรถมีค่ ูกรณี

TAX ID : 0107555000490 CLAIM : 02-638-9333
ไม่ ได้ *

หากจะแจ้ งงาน ต้ องรอให้ งานขาดต่ อเกิน1 เดือน

71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพ
TAX ID : 0107536001427

7 ปี

5 ปี

ได้

5 ปี

ไม่ จํากัด

ไม่ มี

ไม่

ไม่ มี

จึงจะสามารถแจ้ งงานได้

ดูจากทุน

กสิ กรไทย

ถนนรางนํNา

ออมทรั พย์

052-2-84337-7

(ยกเว้ น งานป.5 โอนโค้ ตได้ เลย)

1แสนขึนN

ไทยพานิชย์

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ออมทรั พย์

034-4-31804-2

CLAIM : 02-695-0700
เอกสารโอนโค้ ตต้ องครบถึงจะเช็ คเบียN ได้

บริ ษัทถ่ ายรู ปเองเท่ านัNน (ประมาณไม่ เกิน 3 วัน)

กรุ งไทย

ถนนอโศก-ดินแดง

ออมทรั พย์

056-0-15005-9

ระหว่ างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเป็ นป.3 หรื อกรณีเคลมสดเฉพาะรถชนรถเท่ านัNน

กรุ งศรี อยุธยา

สามเหลียมดินแดง

ออมทรั พย์

259-1-34505-6

เบีCยรถเก๋ งต้องไม่ต2าํ กว่า 15,040 บาท (รวมภาษีแล้ว)

กรุ งศรี อยุธยา

เพชรบุรีตัดใหม่

กระแสรายวัน

034-0-03826-3

2017067

กสิ กรไทย

เพชรบุรีตัดใหม่

ออมทรั พย์

028-1-08744-4

2017067

กรุ งเทพ

พัฒนาการ

ออมทรั พย์

198-0-32924-5

ไทยพาณิชย์

กรุ งเทพกรี ฑา

ออมทรั พย์

080-2-02920-0

7 ปี

3 ปี

7 ปี

7 ปี

20%

PRO*

1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพ

รอ 7 วันทําการทราบผลการโอนโค้ ต

บริ ษัทถ่ ายรู ปเองเท่ านัNน

เบีCยรถกะบะ ต้องไม่ต2าํ กว่า 16,653 บาท (รวมภาษีแล้ว)

TAX ID : 0107555000414 CLAIM : 02-788-8000 หรื อ 02-788-8888 กด 1

งานของ MAXI โอนโค้ ตไม่ ได้

ระหว่ างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเป็ นป.3 หรื อกรณีเคลมสดเฉพาะรถชนรถเท่ านัNน

* โปรโมชัน2 ถ้าป.5ไม่มีเคลม ปี แรกให้ 500 บ. ปี ที2 2 ให้ 1000 บ.

ได้ *

313 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพ

หากมีเลขกรมธรรม์ เดิม สามารถขอเช็ คเบียN ได้ ก่อน

10 ปี

5 ปี

10 ปี

5 ปี

10 ปี

20 ปี

20 ปี

15 ปี

40%*

ไม่

50%

โครงการ“ประกันซ่อมศูนย์” โอนประวัติดีได้สูงสุ ดไม่เกิน 20 %

เวลาแจ้ งงานต้ องมีเอกสารโอนโค้ ตให้ ครบ

TAX ID : 0107537001641
CLAIM : 1596
ได้

183 อาคารรี เจ้นท์เฮาส์ ชัCน 12 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพ

เอกสารโอนโค้ ต : บัตรปชช. + หน้ าตารางเดิม

สมาชิ กสามารถถ่ ายรู ปเองได้ จากSmart Phone โดยผ่ านระบบSMK SPEED APP

กสิ กรไทย

พัฒนาการ

ออมทรั พย์

081-2-25043-4

บางโค้ ตเช่ น TISCO, TQM, งานWALK IN โอนไม่ ได้

ความคุ้มครองระหว่ างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองตามเลขรั บแจ้ ง

ธนชาติ

ถ.รามคําแหงซอย 24

ออมทรั พย์

064-2-03462-7

ต้ องแนบสํ าเนาบัตรปชช.ผู้เอาประกันภัยทุกครัN ง

12 ปี

5 ปี

ไม่ ได้

12 ปี

5 ปี

12 ปี

3 ปี

ตลอด ตลอด

*

ไม่

ไม่ มี

ไทยพาณิชย์

เพลินจิต

กระแสรายวัน

059-3-04837-1

REF1:166100

กรุ งเทพ

ประตูนํNา

กระแสรายวัน

106-3-15449-4

REF2:วว/ดด/ปป000

ความคุ้มครองระหว่ างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสด ประเภท 3 เท่ านัNน

กสิ กรไทย

ราชดําริ

ออมทรั พย์

042-1-12640-2

กรุ งเทพ

ประตูนํNา

ออมทรั พย์

106-4-46140-1

15 ปี

7 ปี

7 ปี

3 ปี

7 ปี

3 ปี

15 ปี

ตลอด

มี

26/5-6 อาคารอรกานต์ ถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330

กสิ กรไทย

ราชดําริ

ออมทรั พย์

042-2-61288-2

TAX ID : 0107536000854

กรุ งไทย

ย่ อยไฟฟ้าเพลินจิต

ออมทรั พย์

092-1-03709-0

CLAIM : 02-257-8080
ได้

2 อาคารจัสมินซิตC ี ชัCน 14,15, 17 และ19 ซอยสุขมุ วิท 23 ถนนสุขมุ วิท

เอกสารโอนโค้ ตต้ องครบถึงจะเช็ คเบียN ได้

บริ ษัทถ่ ายรู ปเองเท่ านัNน (ประมาณไม่ เกิน 7 วัน)

ไทยพาณิชย์

ชิ ดลม

ออมทรั พย์

001-2-93605-1

ความคุ้มครองระหว่ างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดทีมีค่ ูกรณีเท่ านัNน

กรุ งศรี อยุธยา

เพลินจิตทาวเวอร์

ออมทรั พย์

285-1-09909-1

กรุ งเทพ

บางกะปิ

กระแสรายวัน

105-3-22089-1

9 ปี

5 ปี

9 ปี

5 ปี

9 ปี

5 ปี

25 ปี

25 ปี

*

ไม่ มี * ป.5พิจารณารับประกันโดยทุนประกันต้องไม่ต2าํ กว่า100,000 บาท

50%

กรณีนิติบุคคล ต้ องใช้ หนังสื อรั บรองบริ ษัทพร้ อม

บริ ษัทถ่ ายรู ปเองเท่ านัNน

กสิ กรไทย

บางกะปิ

กระแสรายวัน

003-2-97688-3

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพ

บัตรปชช. ของกรรมการ 1 ท่ าน(เซ็ นต์ รับรอง)

(นัดถ่ ายรู ปไม่ เกิน 3 วัน, แจ้ งงานล่ วงหน้ า 1-2 เดือน นัดถ่ ายรู ปล่ วงหน้ าให้ 15 วัน)

กรุ งศรี อยุธยา

สุ ขุมวิท 23

ออมทรั พย์

204-1-14270-8

TAX ID : 0107555000171 CLAIM : 1790

รอ 7-15 วันนับจากวันหมดอายุถึงจะออกงานได้

ความคุ้มครองระหว่ างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดเท่ านัNน
กรุ งเทพ

สะพานผ่ านฟ้า

กระแสรายวัน

169-0-52750-0

97และ99 ถนนราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุ งเทพ

1%

สํ าเนาสี ได้

Fee ชํ าระแยกเป็ นเงินสด

ไม่ เสี ย

3%

สํ าเนาได้

Fee ชํ าระแยกเป็ นเงินสด

ได้

ต้ องเช็ คเบียN ใหม่ ก่อนเสมอ
กรมธรรม์ อนุมัติหลังจากหมดอายุแล้ ว

TAX ID : 0107537002478 CLAIM : 02-670-4444 กด 1

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จํากัด // www.srikrungbroker.co.th // Tel : 02-867-3888

10 ปี

3 ปี

10 ปี

3 ปี

15 ปี *

15 ปี

ไม่

ไม่

200 บาท

* ป.3 สามารถรับงานต่ออายุต่อเนื2องได้ถึง 20 ปี

ไม่ เสี ย

2%

สํ าเนาได้

Fee ชํ าระแยกเป็ นเงินสด

ไม่ เสี ย

2%+7%

สํ าเนาได้

(Strict)

1%

1%

สํ าเนาได้

Fee ชํ าระแยกเป็ นเงินสด

* อนุโลมไม่ เสี ยค่ าธรรมเนียมเมือส่ งตัดบัตรพร้ อมแจ้ งงานเลยในวันนัNน*

สมาชิ กสามารถถ่ ายรู ปเองได้ (ต้ องส่ งรู ปภายใน 7 วัน)

(แม้ เป็ นงานโอนโค้ ตแคมเปญก็ต้องแนบบัตรปชช.)

TAX ID : 0107556000159 CLAIM : 02-254-9977, 02-869-3333

10 บริษท
ั เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ไม่ เสี ย

ความคุ้มครองระหว่ างรอตรวจสภาพรถ แบ่ งเป็ น 2 กรณี

TAX ID : 0107555000139

9 บริษท
ั แอลเอ็มจี ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ (การรู ดบัตร)

สมาชิ กสามารถถ่ ายรู ปเองได้ (รถใหญ่ บริ ษัทถ่ ายรู ป)

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ

8 บริษท
ั ประกันภัยคุ้มภัย จํากัด (มหาชน)

เอกสาร

125-4-07048-3

เพราะเสี ยงต่ อการถูกทวงคืนค่ าคอม

7 บริษท
ั เอเชียประกันภัย 1950 จํากัด (มหาชน)

บุคคลอืน /

ออมทรั พย์

ทีอยู่ วิริยะ งาน NON MOTOR

6 บริษท
ั สินมันคงประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผู้เอาประกันภัย

พระประแดง

**รถกะบะ/รถตู ้ ซ่อมห้างได้เฉพาะ Toyota เท่านัCน สู งสุ ด 4 ปี

5 บริษท
ั เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ

กรุ งเทพ

รถเก๋ งยีห2 ้อ TOYOTA หรื อยีห2 ้ออื2นสามารถซ่อมห้างได้สูงสุ ด 4 ปี

4 บริษท
ั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมรูดบัตร
เลขทีบัญชี

* รถเก๋ ง HONDA สามารถรับซ่อมห้างได้สูงสุ ดถึง 5 ปี

สิ นอุตสาหกรรมโอนโค้ ตไม่ ได้

3 บริษท
ั อลิอนั ซ์ ซี.พี. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประเภทบัญชี

สมาชิ ก

TISCO, ลิสซิ งกสิ กรโอนโค้ ตไม่ ได้

2 บริษท
ั อาคเนย์ ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

สาขา

สู งสุ ด สู งสุ ด สู งสุ ด

TAX ID : 0107555000139
121/28, 121/65 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก

ธนาคาร

ไม่ เสี ย

1-2%

สํ าเนาได้ Visa,Master,บัตรทองFee 1%
Platinum / Titanium Fee 2%

ไม่ เสี ย

ไม่ เสี ย

สํ าเนาได้

ไม่ เสี ย

สงวนสิ ทธิ3

สํ าเนาได้

(Strict)

ไม่ เสี ย

สงวนสิ ทธิ3

สํ าเนาได้

รู ดเต็มจํานวนเท่ านัNน

บริ ษัทถ่ ายรู ปเองเท่ านัNน

ไทยพาณิชย์

ชิ ดลม

เดินสะพัด

001-3-03589-0

ต้ องตรวจรถผ่ านก่ อนถึงรู ด

ความคุ้มครองระหว่ างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดทีมีค่ ูกรณีเท่ านัNน

กสิ กรไทย

บางลําภู

ออมทรั พย์

008-2-74846-6

ต้ องส่ งเอกสาร ณ วันแจ้ งงาน

หน ้าที 1 จาก 3

เงือนไขการโอนโค้ต

ชือบริษทั ประกันภัย
No.

ทีอยู่สําหรั บออกใบกํากับภาษี / เลขประจําตัวผู้เสี ยภาษี
เบอร์ เคลม

11 บริษท
ั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

โอนโค้ ต

หมายเหตุ (การโอนโค้ ต)

ได้

เอกสารโอนโค้ ตครบถึงจะเช็ คเบียN ได้

อายุรถสําหรับการรับประกันภัยประเภท 1
รถเก๋ ง

รถกะบะ

ได้

TAX ID : 0107554000224 CLAIM : 02-878-7000

ห้ าง

อู่

ห้ าง

อู่

ห้ าง

10 ปี

3 ปี *

10 ปี

3 ปี *

10 ปี

3 ปี *

ได้

ค่าธรรมเนียมรูดบัตร
เลขทีบัญชี

หมายเหตุ

ผู้เอาประกันภัย

สู งสุ ด สู งสุ ด สู งสุ ด

บุคคลอืน /

เอกสาร

หมายเหตุ (การรู ดบัตร)

สํ าเนาได้

Fee ชํ าระแยกเป็ นเงินสด

สมาชิ ก
* ต้องเป็ นรถส่ วนบุคคลเท่านัCน

กสิ กรไทย

รัชดาภิเษก-ห้ วยขวาง

กระแสรายวัน

089-1-00054-5

* หากเป็ นรถกลุ่ม 3 สามารถซ่อมห้างได้ถึง 4 ปี

ถ้ าตัวแทนเดิมอนุญาติ โอนได้ เลย

รถตูพ้ าณิ ชย์/รับจ้างทัว2 ไป/โดยสาร ไม่รับโอนประวัติดี

กสิ กรไทย

สาทร

ออมทรั พย์

038-2-50941-2

ความคุ้มครองระหว่ างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดเท่ านัNน

** ป.5 รับรถเก๋ งอายุสูงสุ ด 15 ปี รถกะบะรับอายุสูงสุ ด 10 ปี

7 ปี

กรุ งเทพ

สาทร

ออมทรั พย์

142-3-04516-8

บริ ษัทถ่ ายรู ปเองเท่ านัNน

กสิ กรไทย

บางรั ก

ออมทรั พย์

014-1-01714-4

เอกสารโอนโค้ ตต้ องครบถึงจะเช็ คเบียN ได้

รอกรมธรรม์ 7-15 วันนับจากวันแจ้ งงาน

7 ปี

7 ปี

3 ปี

7 ปี

7 ปี

7 ปี

7 ปี

15 ปี ** 50%*

ไม่

ไม่ มี

7 ปี

ไม่ เสี ย

2.5 - 3%

ตัดตรงตัว
ค่ าคอมรอ 1 เดือน

ไม่

ไม่

สมาชิ กถ่ ายรู ปเองเท่ านัNน

พิจารณาผลการโอนโค้ ตเคสบายเคส

ความคุ้มครองระหว่ างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสด ประเภท 3 เท่ านัNน
ได้

ได้

รอ 7 วันทราบผลการโอนโค้ ตและเบียN

10 ปี

3 ปี

10 ปี *

10 ปี

20 ปี

20 ปี

30%*

ต้ องได้ รับการอนุมัติจากตัวแทนเดิมและผจก.การตลาด

สมาชิ กสามารถถ่ ายรู ปเองได้

ต้ องแนบเอกสารประกอบการขอโอนโค้ ต

ความคุ้มครองระหว่ างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดเท่ านัNน

ต้ องแนบเอกสารประกอบการขอโอนโค้ ต

10 ปี

7 ปี

ไม่ มี

กรุ งเทพ

ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

ออมทรั พย์

153-0-69503-8

กสิ กรไทย

ถ.รางนํNา

ออมทรั พย์

052-2-45665-9

กรุ งไทย

ถ.ศรี อยุธยา

ออมทรั พย์

013-1-36767-6

ป.1 รหัสรถยนต์320(เกิน3 ตัน),340,420,520 รับรถยนต์ไม่เกิน15 ปี

กรุ งเทพ

บางซื อ

ออมทรั พย์

132-0-95533-7

รหัสรถ 420, 520, 230 ไม่รับโอนประวัติดี

กสิ กรไทย

บางซ่ อน

ออมทรั พย์

039-2-28200-9

7 ปี

ชื อบัญชี บมจ.ศรี อยุธยาเจเนอรั ลประกันภัย

บริ ษัทถ่ ายรู ปเองเท่ านัNน

กรุ งศรี อยุธยา

เพลินจิต

ออมทรั พย์

001-9-36810-9

ความคุ้มครองระหว่ างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสด ประเภท 3 เท่ านัNน
ได้

ต้ องแนบสํ าเนาบัตรปชช./ฟอร์ มโอนโค๊ ต/หน้ าตาราง

เบีCยสุ ทธิขC นั ตํ2า 13,000 บาท (ซ่อมอู่) (ยกเว้นกลุ่ม2,กลุ่ม5)

กสิ กรไทย

ลาดพร้ าว 10

ออมทรั พย์

752-2-06388-0

สมาชิ กสามารถถ่ ายรู ปเองได้ โดยใช้ แบบฟอร์ มตรวจสภาพรถของบริ ษัท

เบีCยสุ ทธิขC นั ตํ2า 15,000 บาท(ซ่อมห้าง) (ยกเว้นกลุ่ม2,กลุ่ม5)

ไทยพาณิชย์

ถนนสี ลม

ออมทรั พย์

065-2-45184-3

ความคุ้มครองระหว่ างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดเท่ านัNน

กลุ่ม2 เบีCย20,000(อู่); 22,000(ห้าง);กลุ่ม5 เบีCย15,000(อู่); 17,000(ห้าง)

กรุ งศรี อยุธยา

แจ้ งวัฒนะ

ออมทรั พย์

329-1-27550-6

กรุ งไทย

เมืองทองธานี

ออมทรั พย์

147-0-03688-6

10 ปี

รอเบียN โอนโค้ ต 7 วัน

849 อาคารวรวัฒน์ ชัCน9 ห้องเลขที2901-904 และชัCน10 ห้องเลขที21002 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพ

3 ปี

TAX ID : 0107556000108 CLAIM : 02-635-1234
ได้

421,423 ถนนบอนด์สตรี ท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี

สามารถแจ้ งงานโอนโค้ ตก่ อนได้

10 ปี

3 ปี

10 ปี

10 ปี

3 ปี

40%

5 ปี

รอกธ.หมด ถึงจะออกงานได้

ต้ องส่ งรูปก่ อนวันคุ้มครองเท่ านัNน หากส่ งหลังจะนับวันทีส่ งรูปให้ บริษัทเป็ นวันคุ้มครอง

กธ.อนุมัติออกหลังจากหมดอายุ

15 ปี

15 ปี

15 ปี

ไม่ จํากัด 20 ปี

ไม่ มี

40%*

ไม่ มี

* ป.5(2+,3+) รับเฉพาะรถกลุ่ม 3, 4, 5 และรถกะบะเท่านัCน

* การโอนประวัติดี ต้องแนบใบเตือนต่ออายุทุกครัCง

สมาชิ กสามารถถ่ ายรู ปเองได้ (ต้ องส่ งรู ปภายใน 5 วัน)

ต้ องแนบเอกสารประกอบการขอโอนโค้ ต

TAX ID : 0107549000017 CLAIM : 02-648-6666 ต่อ 6512-6518

ไม่ มี

15 ปี *

สมาชิ กถ่ ายรู ปเองเท่ านัNน

ได้

3675 อาคารกรุ งไทยแทรคเตอร์ ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพ

10 ปี

แต่ บริ ษัทจะแจ้ งเบียN หลังจากงานหมดอายุเท่ านัNน

CLAIM : 02-502-2888

ความคุ้มครองระหว่ างตรวจสภาพรถ(5 วัน) จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดเท่ านัNน
ได้

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพ

รอ 7 วันทราบเบียN +ผลการโอนโค้ ต

7 ปี

3 ปี

5 ปี

เอกสารโอนโค้ ตต้ องครบถึงจะเช็ คเบียN ได้

7 ปี *

5 ปี

7 ปี

TAX ID : 0107537002729 CLAIM : 02-206-5488 หรื อ 02-203-9700
*

พิจารณาผลการโอนโค้ ตเคสบายเคส

63/2 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพ

12 ปี

10 ปี

20%

ไม่

50%*

* ประวัติดีจะมีหรื อไม่นC นั ขึCนอยูก่ บั แพคเกจที2เลือก

ออมทรั พย์

117-4-24797-1

กล้ วยนํNาไท

ออมทรั พย์

712-2-36867-4

ไทยพาณิชย์

พระราม 4

ออมทรั พย์

096-2-30748-3

กรุ งเทพ

สี ลม

กระแสรายวัน

118-3-03129-1

3%

สํ าเนาได้

ไม่ เสี ย

ไม่ เสี ย

สํ าเนาได้

ไม่ เสี ย

สงวนสิ ทธิ3

สํ าเนาได้

นิติบุคคล สงวนสิ ทธิ3

10 ปี

3 ปี *

5 ปี

7 ปี

5 ปี

20%

ไม่ มี

* Package Save D รับรถอายุไม่เกิน 15 ปี

ลุมพินี

บริ ษัทถ่ ายรู ปเองเท่ านัNน

กรุ งศรี อยุธยา

ลุมพินี

ออมทรั พย์

256-1-06574-0

เริ มคุ้มครองตัNงแต่ วันทีทําการตรวจสภาพรถ

กสิ กรไทย

สาธร

ออมทรั พย์

038-2-54530-3

กรุ งไทย

อโศก-ดินแดง

ออมทรั พย์

056-1-05949-7

10 ปี

3 ปี

10 ปี

รู ดเต็มจํานวนเท่ านัNน
ระบุเลขหลังบัตร 3 ตัวหลังด้ วย
ส่ งเอกสารก่ อนรู ดล่ วงหน้ า5 วัน

20 ปี

กรุ งเทพ

รอ 7 วันทราบผลการโอนโค้ ตและเบียN

1168/67 ชัCน 23 ซี อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระรามสี2 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพ

3 ปี

กล้ วยนํNาไท

ไม่ เสี ย

ความคุ้มครองระหว่ างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองแบบประเภท 3 เท่ านัNน

โตโยต้ าลิสซิง,ทิสโก้ ,เบนซ์ ลิสซิงไม่ สามารถโอนโค้ ตได้

ได้

5 ปี

กรุ งเทพ
กสิ กรไทย

บริ ษัทถ่ ายรู ปเองเท่ านัNน

กธ.อนุมัติออกหลังจากหมดอายุแล้ ว 7 วัน

TAX ID : 0107536000625 CLAIM : 02-285-8888 หรื อ 1620

22 บริษท
ั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประเภทบัญชี

ถ้ าไม่ อนุญาติ ต้ องรอหมดอายุ 7 วันจึงออกงานได้

TAX ID : 0107554000259 CLAIM : 02-657-2555, 02-657-2525

21 บริษท
ั แอกซ่ าประกันภัย จํากัด (มหาชน)

สาขา

114-0-74015-8

3 ปี

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัCน18 โซนA ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพ

20 บริษท
ั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ธนาคาร

ความคุ้มครองระหว่ างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสด ประเภท 3 เท่ านัNน
ได้

TAX ID : 0107536000196 CLAIM : 02-911-4488

19 บริษท
ั เจ้าพระยาประกันภัย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ

ออมทรั พย์

7 ปี

พิจารณาผลการโอนโค้ ตเคสบายเคส

767 ถนนกรุ งเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุ งเทพ

TAX ID : 0107548000013

ป.5

บุคคโล

TAX ID : 0107537000394 CLAIM : 02-247-9261

18 บริษท
ั กมลประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ป. 5

กรุ งเทพ

364/29 ถนนศรี อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพ

17 บริษท
ั เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)

ป. 1

* โครงการ We love Benz รับโอนประวัติดีสูงสุ ด 30%

TAX ID : 0107536000200 CLAIM : 1352

16 บริษท
ั ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดการโอนเงิน

รั บโอนประวัติดี ประวัติดี

บริ ษัทถ่ ายรู ปเองเท่ านัNน

เอกสารโอนโค้ ตต้ องครบถึงจะเช็ คเบียN ได้

160 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500

15 บริษท
ั นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ป. 5

ต้ องส่ งรูปก่ อนวันคุ้มครองเท่ านัNน หากส่ งหลังจะนับวันทีส่ งรูปให้ บริษัทเป็ นวันคุ้มครอง

126/2 ถนนกรุ งธนบุรี แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุ งเทพ

14 บริษท
ั อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ป. 3

สมาชิ กถ่ ายรู ปเองเท่ านัNน

TAX ID : 0107551000151 CLAIM : 1484

13 บริษท
ั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ป. 2

อายุรถ อายุรถ อายุรถ

อู่

252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพ
12 บริษท
ั ไทยศรีประกันภัย จํากัด (มหาชน)

รถตู้

3 ปี

30%

มี

*หากแจ้งงานต่ออายุต่อเนื2องสามารถรับซ่อมห้างได้ถึง 5 ปี
รับรถ 110, 210, และ 320 ไม่เกิน 4 ตัน

ต้ องเช็ คเบียN ใหม่ ก่อนเสมอ

ออมทรั พย์

124-0-85668-0

ไม่ เสี ย

สงวนสิ ทธิ3

สํ าเนาได้

ไม่ เสี ย

สงวนสิ ทธิ3

สํ าเนาได้

รู ดเต็มจํานวนเท่ านัNน
ตัดตรงตัว

ทหารไทย

ราชดําเนิน

ออมทรั พย์

002-2-19832-9

TAX ID : 0107538000533

สมาชิ กสามารถถ่ ายรู ปเองได้ (ต้ องระบุให้ ชัดเจนว่ าใครถ่ ายรู ป)

ไทยพาณิชย์

สํ านักงานใหญ่

กระแสรายวัน

001-3-11904-2

CLAIM : 02-643-2121 กด 1

(ต้ องระบุให้ ชัดเจนว่ าใครถ่ ายรู ป มิฉะนัNนจะถือว่ าลูกค้ า/สมาชิ กถ่ ายรู ปเอง)

กสิ กรไทย

สี ลม

กระแสรายวัน

001-1-10196-8

ความคุ้มครองระหว่ างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสด ไม่ เกิน 7 วัน

กรุ งเทพ

พระราม 9

กระแสรายวัน

215-3-02200-5

ไทยพาณิชย์

สํ านักรั ชโยธิน

ออมทรั พย์

111-3-03131-0

3%

3%

สํ าเนาได้

แนบสํ าเนาบัตรเครดิตด้ วย

ไทยพาณิชย์

งามวงศ์ วาน

กระแสรายวัน

319-3-02527-6

ไม่ เสี ย

2.5%

สํ าเนาได้

Fee ชํ าระแยกเป็ นเงินสด

23 บริษท
ั สินทรัพย์ ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ได้

รอ 15 วันนับจากวันหมดอายุถึงจะออกงานได้

492-494 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพ
TAX ID : 0107555000201 CLAIM : 02-7925555 กด1หรื อ 1729 กด1
24 บริษท
ั ไทยพาณิชย์ สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ได้

รอ 7 วันทราบผลการโอนโค้ ต

2/4 อาคารไทยพาณิ ชย์สามัคคีประกันภัย ชัCน 12 โครงการนอร์ธปาร์ค
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี2 กรุ งเทพ
TAX ID : 0107537001510 CLAIM : 02-640-4500

10 ปี * 3 ปี ** 10 ปี *** 1 ปี

10 ปี

20-30%

* งานต่ออายุ ป.1 รถเก๋ง รับประกันถึงอายุรถไม่เกิน 15 ปี

สมาชิ กสามารถถ่ ายรู ปเองได้ (ต้ องส่ งรู ป+ฟอร์ มตรวจรถไม่ เกิน 7 วันทําการ)

** เบีCยรถเก๋งซ่อมห้าง ป.1 สามารถซ่อมห้างต่อเนื2 องได้ไม่เกิน 5 ปี

ความคุ้มครองระหว่ างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดทีมีค่ ูกรณีเท่ านัNน

** งานต่ออายุ ป.1 รถกะบะ/รถโดยสาร รับประกันถึงอายุรถไม่เกิน 12 ปี

7 ปี

5 ปี

7 ปี

5 ปี

7 ปี

2 ปี

20 ปี

30%

30%

พิจารณาผลการโอนโค้ ตเคสบายเคส
บุคคลธรรมดาขอจดหมายโอนโค๊ ตและสํ าเนาบัตรปชช.
นิติบุคคลขอจดหมายโอนโค๊ ตและหนังสื อรับรองบริษัทฯ

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จํากัด // www.srikrungbroker.co.th // Tel : 02-867-3888

บริ ษัทถ่ ายรู ปเองเท่ านัNน
ความคุ้มครองระหว่ างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดเท่ านัNน

หน ้าที 2 จาก 3

เงือนไขการโอนโค้ต

ชือบริษทั ประกันภัย
No.

ทีอยู่สําหรั บออกใบกํากับภาษี / เลขประจําตัวผู้เสี ยภาษี
เบอร์ เคลม

25 บริษท
ั ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

โอนโค้ ต

หมายเหตุ (การโอนโค้ ต)

ได้

พิจารณาการขอใช้ เบียN ตามใบเตือนเป็ นรายกรณี

123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพ
TAX ID : 0107555000228

CLAIM : 02-209-3299

26 บริษท
ั โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ได้

เอกสารโอนโค้ ตครบถึงจะเช็ คเบียN ได้

195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัCน 40 ห้อง 4001-4003,4007-4009

อายุรถสําหรับการรับประกันภัยประเภท 1
รถเก๋ ง

รถกะบะ

ป. 2

ป. 3

ป. 5

อายุรถ อายุรถ อายุรถ

อู่

ห้ าง

อู่

ห้ าง

อู่

ห้ าง

10 ปี *

5 ปี

10 ปี *

1 ปี

10 ปี *

1 ปี

รายละเอียดการโอนเงิน

รั บโอนประวัติดี ประวัติดี
ป. 1

ป. 5

ป.5

หมายเหตุ

30%**

ไม่

ไม่ มี

* หากเป็ นงานต่อเนื2องของบริ ษทั สามารถรับได้ถึง 15 ปี
** ประเภท 1 บางยีห2 ้ออาจรับโอนประวัติดีถึง 40%
แต่ตอ้ งแสดงใบเตือน พร้อมถ่ายรู ปรถประกอบ

3 ปี

5 ปี *

7 ปี *

* รับเฉพาะรถส่ วนบุคคลเท่านัCน

3 ปี *

พิจารณาผลการโอนโค้ ตเคสบายเคส

รอกธ.ขาดต่ อถึงอนุมัติ

10 ปี

5 ปี

7 ปี

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพ
ได้

รอ 7-15 วันนับจากวันแจ้ งงานถึงจะออกงานได้

รอ 7-15 วันนับจากวันแจ้ งงานถึงจะออกงานได้

5 ปี

3 ปี

7 ปี

5 ปี

7 ปี

4 ปี *

30%*

5 ปี

7 ปี

ไม่ มี

* หากเกินกว่านีCตอ้ งพิจารณาเป็ นรายกรณี และแนบใบเตือนต่ออายุ

20%

7 ปี

กรุ งเทพ

อโศก-ดินแดง

ออมทรั พย์

185-3-05464-9

กรุ งเทพ

สํ านักงานใหญ่

ออมทรั พย์

101-5-11310-1

กสิ กรไทย

สี ลม

ออมทรั พย์

001-2-61486-1

ไม่ เสี ย

ไม่ เสี ย

สํ าเนาได้

กรุ งเทพ

ราชวงศ์

ออมทรั พย์

120-0-05432-4

กสิ กรไทย

สวนพลู

กระแสรายวัน

064-1-06296-0

กสิ กรไทย

ถนนหลังสวน

ออมทรั พย์

082-2-11913-1

กรุ งไทย

เคพีไอทาวเวอร์

ออมทรั พย์

980-8-04412-3

สุ รวงศ์

ออมทรั พย์

125-1-08099-0

อุทัย-อยุธยา

ออมทรั พย์

417-2-335053

ไม่ เสี ย

สงวนสิ ทธิ3

สํ าเนาได้

ความคุ้มครองระหว่ างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดทีมีค่ ูกรณีเท่ านัNน
ได้

ต้ องได้ รับอนุมัติจากตัวแทนเดิมและบริ ษัทก่ อน

10 ปี *

5 ปี

10 ปี

5 ปี

10 ปี

5 ปี

10 ปี

20 ปี

ชัCน 9 อาคาร วรวิทย์ 222 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี2พระยา เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500

รองานขาดต่ อถึงจะอนุมัติออกกรมธรรม์

TAX ID : 0107554000283

เอกสารโอนโค้ ต : กรอกเอกสารโอนโค๊ ต +

สมาชิ กถ่ ายรู ปเองเท่ านัNน

แนบบัตรประชาชน และกธ.เดิมทุกครัN ง

หากไม่ แนบรู ปมาพร้ อมแจ้ งงาน จะคุ้มครองชั วคราว 3 วันทําการเท่ านัNน

ได้

139/5 หมู่ที2 3 ตําบลไผ่ลิง อ.พระนครศรี อยุธยา จ. พระนครศรี อยุธยา 13000

TAX ID : 0107555000571

หมายเหตุ (การรู ดบัตร)

บริ ษัทถ่ ายรู ปเองเท่ านัNน

ต้ องแนบเอกสารประกอบการขอโอนโค้ ต

TAX ID : 0107555000121 CLAIM : 02-309-5888

CLAIM : 035-234-560-2

อาคาร ซีอาร์ซีทาวเวอร์ออลซีซนั2 ส์เพลส ยูนิต 1601 และ 1607 ชัCน 16
เลขที2 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330

เอกสาร

ความคุ้มครองระหว่ างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดทีมีค่ ูกรณีเท่ านัNน
ได้

1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพ

TAX ID : 0107536000820

บุคคลอืน /

บริ ษัทถ่ ายรู ปเองเท่ านัNน (ประมาณ 1-2 วัน)

TAX ID : 0107556000019 CLAIM : 02-238-0837

32 บริษท
ั เจนเนอราลี ประกันภัย (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)

ผู้เอาประกันภัย

ความคุ้ มครองระหว่ างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองแบบประเภท 3 เคลมสดเท่ านัNน

968 อาคารอืCอจือเหลียง ชัCน 15 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพ

31 บริษท
ั ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ

บริ ษัทถ่ ายรู ปเองเท่ านัNน

TAX ID :0107555000554 CLAIM : 02-620-8000

30 บริษท
ั เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน

ค่าธรรมเนียมรูดบัตร
เลขทีบัญชี

ความคุ้มครองระหว่ างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะป.3เคลมสดทีมีค่ ูกรณีเท่ านัNน
ได้

25 อาคารกรุ งเทพประกันภัย/YWCA ชัCนที2 22 และ ชัCนที2 23 ยูนิต 1

29 บริษท
ั กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประเภทบัญชี

บริ ษัทถ่ ายรู ปเองเท่ านัNน

TAX ID : 0107555000368 CLAIM : 02-686-8616

28 บริษท
ั คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด

สาขา

สมาชิ ก

สมาชิ กสามารถถ่ ายรู ปเองได้ (ถ่ าย 4 ด้ าน + แนบใบเคลมจากบริ ษัทเดิม(หากมี))

7 ปี

ธนาคาร

สู งสุ ด สู งสุ ด สู งสุ ด

ความคุ้มครองระหว่ างตรวจสภาพรถเป็ นไปตามปกติภายใต้ เงือนไขการรั บประกัน

และ 4012 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพ
27 บริษท
ั ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

รถตู้

ได้

รออนุมัติหลังจากส่ งเอกสารครบ

10 ปี

3 ปี *

10 ปี

10 ปี

15 ปี

25 ปี

15 ปี

15 ปี 50%**

ทราบผลการอนุมัติพร้ อมเบียN ประมาณ 1-7 วัน

บริ ษัทถ่ ายรู ปเองเท่ านัNน

ออกกรมธรรม์ หลังจากอนุมัติแล้ ว 15 วัน

ความคุ้มครองระหว่ างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดทีมีค่ ูกรณีเท่ านัNน

รอ 5 วันทําการหลังจากส่ งเอกสารครบ

9 ปี

5 ปี

9 ปี

5 ปี

9 ปี

5 ปี

มี

ไม่ มี

*ป.1 ที2เป็ นงานต่ออายุของAIG หากไม่มีเคลมจะพิจารณาถึง 15 ปี กรุ งศรี อยุธยา

* รับซ่อมห้างเฉพาะโครงการพีช2 า้ งขับดีคืนเงินเท่านัCน

ทหารไทย

** การโอนย้ายประวัติดีตอ้ งแนบใบเตือนต่ออายุเท่านัCน
20 ปี

25 ปี

ต้ องแนบเอกสารประกอบการขอโอนโค้ ต

CLAIM : 02-6853828

50%

สมาชิ กสามารถถ่ ายรู ปเองได้

20 ปี

50%

ไม่ มี

กรุ งเทพ

ออลซี ซันส์

ออมทรั พย์

037-0-06700-1

ไทยพาณิชย์

ออลซี ซันส์

ออมทรั พย์

155-2-01718-5

กสิ กรไทย

ถนนวิทยุ

ออมทรั พย์

709-2-39477-2

กสิ กรไทย

สี ลม

ออมทรั พย์

001-1-25438-1

รู ดเต็มจํานวนเท่ านัNน
ตัดตรงตัว

ความคุ้มครองระหว่ างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดเท่ านัNน

33 บริษท
ั นิวแฮมพ์เชอร์ อนิ ชัวรันส์ สาขาประเทศไทย
989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชัCนที2 21-23 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพ

TAX ID : 0100522000494

หมายเหตุ : Version : Finance // Update20/06/57
1. เอกสารโอนโค้ตโดยทัวไป : บัตรปชช. + หน้ าตารางกรมธรรม์ เดิม + ฟอร์ มขอโอนโค้ต
2. หากบุคคลทีไม่ ใช่ ผู้เอาประกันภัย ต้ องการรูดบัตรโดยใช้ สิทธิ(อัตราค่าธรรมเนียม)เดียวกันกับผู้เอาประกันภัย ต้ องแสดงเอกสารทีระบุความสัมพันธ์ ทีเกียวข้ องกับผู้เอาประกันภัยทุกกรณี
3. บริษทั ประกันภัยรับรูดบัตรเฉพาะวันจันทร์ -ศุกร์ ไม่ เกิน 16.00 น.
4. การรูดบัตรบริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด(มหาชน) ต้ องส่ งเอกสารก่อน 14.00 น. จะทราบผลหลังจากวันทีส่ งเอกสาร 2 วัน หากส่ งหลัง 14.00 น. จะทราบผลหลังจากวันทีส่ งเอกสาร 3 วัน
5. กรณีทีผู้เอาประกันรูดบัตรของประกันภัยไปแล้วโดยไม่ เสียค่าธรรมเนียมเนืองจากทําประกันภัยกับบริษทั ประกันนัNน ๆ ต่ อมามีการย้ ายทําบริษทั ประกันภัยใหม่ จะต้ องเสียค่าธรรมเนียม 3%
6. รายละเอียดข้ างต้ น อาจมีการเปลียนแปลงได้โดยไม่ ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้ า

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จํากัด // www.srikrungbroker.co.th // Tel : 02-867-3888
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