Helping hand in case
of road emergency
Call AXA Hotline 0 2118 8111
Immediate assistance by AXA authorised
technicians in case of breakdown
Towing to the nearest garage
Replacement car rental, transportation or
accommodation if the vehicle repair takes
more than 24 hours
Emergency fuel delivery

Age

24-Hour AXA Roadside Service*

Type 1

Type2 / 2+
Premium
Type
3 / 3+

Free first 100 Km.

Free first 50 Km.

Up to 20 Litres
per year

Up to 10 Litres
per year

Premium

1. Towing to the nearest repairer authorized by AXA if the vehicle cannot be
fixed at the breakdown location
2. Emergency fuel delivery when the vehicle completely runs out of fuel
(The fuel delivered will enable the vehicle to reach the nearest petrol station)
3. Emergency repair at the breakdown location
(limited to 1,500 Baht per incident, unlimited incidents per year)
4. Automotive locksmith service for lock out and/or lost of key
(limited to 1,500 Baht per incident, max twice a year)
5. An option of replacement car rental, transportation or accommodation if the vehicle
repair takes more than 24 hours and the breakdown location is more than
100 km away from the insured permanent residence
(limited to 4,000 Baht per incident, max twice a year)

This brochure is not an insurance contract.
Full details are specified in the insurance policy.
The Insured should understand all terms and condition
before making the decision and/or applying an insurance.

เอกสารนี้มีผลตั้งแตเดือนมีนาคม 2564 เปนตนไป

*Remarks :
1. AXA Roadside Service is provided for breakdown incidents which are not caused by accidents.
2. The Roadside Service is provided only for 4-wheel vehicles (sedan, pickup and van).
3. “Vehicle” stated in this document shall mean any vehicle that is insured with the company.
4. All costs of spare parts replacement and costs that exceeding the amount stated in the above table is the responsibility of the Insured Person.
5. The Company recognizes the customer's address as indicated in the insurance policy as the customer's permanent address unless the
customer notifies prior to the emergency incident.
6. Customer can use Roadside Service provided in Thailand only.
7. **For point 5, base on repair assessment by AXA Roadside Service.
8. Conditions of Roadside Service are complied with AXA’s terms and conditions.
9. The company reserves the right to change information without prior notice.

This document is effective from March 2021 onwards

One-way domestic plane ticket (2 seats) or
One-way domestic train ticket or public transportation (2 seats) or
Replacement car rental (limited to 2,000 Baht per day, max 2 days) or
Accommodation (limited to 2,000 Baht per night, max 2 nights)
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บร�การชวยเหลือฉุกเฉิน
เมื่อเกิดเหตุบนทองถนน

ประเภท 1

ประเภท 2 / 2+
Premium
ประเภท
3 / 3+

1. ยกรถไปศูนยซอมที่ใกลเคียงจ�ดเกิดเหตุที่สุด เพ�่อแก ไขฉุกเฉิน
(กรณีไมสามารถแก ไขไดดวยการซอม ณ จ�ดเกิดเหตุ)

ฟร� 100 กม. แรก

ฟร� 50 กม. แรก

บร�การยกรถไปศูนยซอมที่ใกลเคียง

2. เติมน้ำมัน เพ�่อให ไปยังสถานีบร�การน้ำมันที่อยูใกลที่สุด
(กรณีน้ำมันรถหมดฉุกเฉิน และไมสามารถขับเคลื่อนไดแลวเทานั้น)

ไมเกิน 20 ลิตรตอป

ไมเกิน 10 ลิตรตอป

คาเดินทาง หร�อคาที่พักหากรถเสีย และตองใชเวลา
ซอมเกิน 24 ชั่วโมง

3. จัดสงเจาหนาที่ไปแก ไขปญหารถ ณ ที่เกิดเหตุ
(จายตามจร�ง สูงสุดไมเกิน 1,500 บาท/ ครั้ง ไมจำกัดจำนวนครั้งตอป)

บร�การเติมน้ำมัน หากน้ำมันรถหมดฉุกเฉิน

4. บร�การปลดล็อคประตูรถยนต กรณีประตูล็อคเอง หร�อกุญแจรถหาย
(จายตามจร�ง สูงสุดไมเกิน 1,500 บาท/ ครั้ง ไมเกิน 2 ครั้งตอป)

แอกซา ฮอตไลน 0 2118 8111

จัดสงเจาหนาที่ ไปชวยเหลือ ณ ที่เกิดเหตุทันที

Age
บร�การชวยเหลือฉุกเฉิน ทุกที่ ทุกเวลา 24 ชม.*

Premium

5. คาใชจา ยในการเดินทางหร�อคาทีพ
่ กั ในกรณีรถยนตเสียในสถานที่เกิดเหตุุซึ่งไกลเกินกวา
ที่อยูตามที่ระบุในกรมธรรมเกิน100 กิโลเมตร และตองใชเวลาซอมเกินกวา 24 ชั่วโมง**
(จายตามจร�ง สูงสุดไมเกิน 4,000 บาท/ครั้ง ไมเกิน 2 ครั้งตอป)

เอกสารชุดนี้ ไมใชสัญญาประกันภัย รายละเอียดเง�่อนไขความคุมครอง และ
ขอยกเวนที่สมบูรณจะระบุในกรมธรรมประกันภัย ผูซื้อควรทำความเขาใจ
รายละเอียดความคุมครอง และเง�่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เอกสารนี้มีผลตั้งแตเดือนมีนาคม 2564 เปนตนไป

*หมายเหตุ
1. การใหบร�การชวยเหลือฉุกเฉินนี้ เปนการใหบร�การเฉพาะรถยนตที่เสียหายจากสภาพการใชงานเทานั้น ไมไดเกิดจาก หร�อมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ
2. บร�การชวยเหลือฉุกเฉินสำหรับรถ 4 ลอ (รถเกง รถปคอัพ และรถตู)
3. “รถ” ในการใหบร�การชวยเหลือฉุกเฉินนี้ หมายถึง รถคันที่เอาประกันภัยกับบร�ษัทฯ เทานั้น
4. การบร�การนี้ไมรวมคาอะไหลกรณีที่ตองเปลี่ยนใหม
5. บร�ษัทฯ จะยึดถือที่อยูของลูกคาตามที่ระบุไว ในกรมธรรมวาเปนที่อยูประจำ เวนแตลูกคาไดมีการแจงเปลี่ยนแปลงที่อยูใหบร�ษัทฯ ทราบกอน
6. ใหบร�การภายในอาณาเขตประเทศไทย
7. **สำหรับขอ 5 ใชการประเมิน และเห็นชอบโดยชางซอมของศูนย หร�ออูในเคร�อ โรดไซด เซอรว�ส
8. รายละเอียดการใหบร�การเปนไปตามเง�อ่ นไข และขอกำหนดของบร�ษทั ฯ
9. บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

This document is effective from March 2021 onwards

คาตั๋วเคร�่องบินเที่ยวเดียวเฉพาะภายในประเทศ (2 ที่นั่ง) หร�อ
คาตั๋วรถไฟ หร�อ รถยนตโดยสารสาธารณะเที่ยวเดียวเฉพาะภายในประเทศ (2 ที่นั่ง) หร�อ
คาเชารถยนต (จายตามจร�ง สูงสุดไมเกิน 2,000 บาท/วัน ไมเกิน 2 วัน/ครัง้ ) หร�อ
คาเชาที่พัก (จายตามจร�ง สูงสุดไมเกิน 2,000 บาท/คืน ไมเกิน 2 คืนติดตอกัน)
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