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* ใบอนุญาตขับรถฉบับท่ี (ของผูขับข่ีขณะเกิดเหตุ)

* Driving License Number of the person
   driving the car at time of accident : 
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รายละเอียดผูเอาประกัน และผูขับข่ี  INSURED & DRIVER DETAILS

รายละเอียดการเกิดเหตุ LOSS DETAILS

รายละเอียดรถประกัน VEHICLE DETAILS

เพ�อใหการดำเนินการเปนไปอยางรวดเร็ว ขอใหทาน 1. กรอกขอมูลในแบบฟอรมฉบับน้ี 2. จัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของตามท่ีมีการระบุในดานทายเอกสารฉบับน้ี

3. นำสงเอกสารท้ังหมดใหกับตัวแทนของบริษัทฯท่ีทานติดตอ

To speed up the process, please (1) Complete this form, (2) Prepare the relevant documents listed on page three, and (3) Mail them

to AXA Of�ce as soon as possible. Thank you.

เลขกรมธรรม 

Policy No.

เลขรับแจง

Noti�cation No.

ผูเอาประกัน 

Insured

ผูขับข่ีรถประกัน

Driver

(If not insured)

ช�อ-นามสกุล 

Full Name

โทร.                                                                 อีเมล

Mobile No.                                                                    Email

ท่ีอยูปจจุบัน 

Correspondence
Address

ช�อ-นามสกุล                                                         ความสัมพันธกับผูเอาประกัน   

Full Name                                                                     Relationship with the Insured

โทร.                                                                 อีเมล

Mobile No.                                                                   Email

ท่ีอยูปจจุบัน 

Correspondence
Address

วันท่ี                                                  เวลา                               สถานท่ีเกิดเหตุ                

Date (DD MM YY)                                       Time                                   Location

ลักษณะความเสียหาย                                                                

Type of Loss/ Damage

  

ย่ีหอ                                       รุน                                           หมายเลขทะเบียน / เลขตัวถัง

Make                                            Model                                              Registration/ Chassis No.

 กระจกบังลมหนา                                 ความเสียหายตอตัวรถ                         โจรกรรม                     

 Only Windscreen                                   Own Damage                                      Theft

 ความเสียหายตอทรัพยสินบุคคลภายนอก         อาการบาดเจ็บตอผูเอาประกัน / ผูขับข่ี                                 

 Third Party Property Damage                 Insured/ Driver Bodily Injury                              
 

อาการบาดเจ็บตอบุคคลภายนอก

Third Party Bodily Injury    

แบบฟอรมการเรียกรองสินไหมทดแทนรถยนต

Motor Insurance Claim Form

+66 2118 8000
+66 2285 6375
axathai@axa.co.th

www.axa.co.th
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4 รายละเอียดบัญชีธนาคาร (หากมีการดำเนินการดานสินไหม)  BANK ACCOUNT DETAILS (if reimbursement claim)

 

 

เพ�อใหกระบวนการดำเนินการชดใชคาสินไหมทดแทนเปนไปอยางรวดเร็ว ทางบริษัทฯขอใหทานกรอกขอมูลรายละเอียดบัญชีธนาคารของทาน

Please provide your bank details for us to accelerate your claims payment process by direct transfer to your bank account.

5 คําประกาศ DECLARATION

 

 

ขาพเจาขอยินยอมใหโรงพยาบาล นายแพทย หรือผูอ�นใดซึ่งกระทำการตรวจและรักษาผูบาดเจ็บ/ผูเสียชีวิตมีอำนาจแจงหรือใหขอมูลตอบริษัทฯ หรือผูแทนถึง

การเจ็บปวย การไดรับบาดเจ็บ ประวัติทางการแพทย การปรึกษาใบสั่งยา หรือการรักษา และสำเนาบันทึกทางโรงพยาบาล หรือการแพทยของผูเสียชีวิตได

อนึ่ง สำเนารูปถายของหนังสือยินยอมนี้ ใหถือวามีผลบังคับไดเชนเดียวกับตนฉบับ

I hereby authorize any hospital, physician, or other person who has attended or examined the insured person or the deceased,
to furnish to the company, or its authorized representative, any and all information with respect to any illness or injury, medical history,
consultation, prescriptions or treatment, and copies of all hospital or medical records. A photo static copy of this authorization
shall be considered as effective and valid as the original.
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มีการลงบันทึกประจำวัน                  มี     (รายงานเลขที่ :                                                                       )

Police Report Lodged?                 Yes   (Report No. :                                                                                     )

                                                  ไมมี   

                                                  No.   

6 หนังสือมอบอำนาจ/ยินยอม AUTHORIZATION

 

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางบนนี้เปนความจริงทุกประการ  และสำเนาเอกสารทุกฉบับมีรายละเอียดเหมือนตนฉบับ และขอยืนยันวาไมมีการปกปดขอมูลใดๆ

ที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุดังกลาวตอบริษัทฯ           

I/We hereby declare that the above statements and facts are true, copies of documents are identical with the original one, and
that I/We have not withheld from the Company, any information within my/our knowledge connected with the accident.

ลงช�อ                                   ผูรับประโยชน/ผูจัดการมรดก   ลงช�อ                                  พยาน

Signature  Bene�ciary/Administrator   Signature Witness 

วันที่                                                                     วันที่ 

Date                                                                                        Date 

วันที่                                                    ลงช�อ

Date:                                                   Signature of Insured : 

นโยบายความเปนสวนตัว

Customer’s Data Privacy Clause 

ทานยืนยันความถูกตองของขอมูล และ ตกลงใหบริษัท แอกซา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รวบรวม ใช และจัดเก็บ ขอมูลของทาน เพ�อใชเปน

สวนหนึ่งของการใหบริการแกทาน และ/หรือเพ�อวัตถุประสงคทางการตลาด และการดำเนินการอ�นที่เกี่ยวของ โดย บมจ.แอกซา ประกันภัย จะใชขอมูลของทาน

ในการปรับปรุง และจัดเตรียมบริการใหแกทาน และจะไมเปดเผยขอมูลนี้ ใหกับบุคคลที่ ไมไดรับอนุญาตเวนแตจะเปนตามที่กฏหมายกำหนด หากทานไมประสงคใหใช

หรือเปดเผยขอมูลขางตน โปรดติดตอพนักงานของ บมจ.แอกซา ประกันภัย

You con�rm the accuracy of this information and agree what AXA insurance Public Company Limited and its af�liates may collect,
use and retain your information gathered as part of the service that are produced to you and/or for direct marketing purposes
and in this connection. AXA Insurance PCL may use this information to improve or provide customized services to you and will not
disclose this information to unauthorized person except legal/regulatory requirements. If you do not agree on the above,
please contact AXA staff.

รายละเอียดการเกิดเหตุ/

ความเสียหาย/

อาการบาดเจ็บ 

Description of Loss/
Accident/Injury of
Insured/Driver

รายละเอียดการเกิดเหตุ LOSS DETAILS

ช�อบัญชี                                                                                         ธนาคาร 

Name                                                                                                            Name of Bank
(as per bank account)                                        

เลขบัญชี                                                                                      สาขา

Account No.                                                                                                   Bank Branch
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