
หนา้ที� 1 จาก 3

ชื�อบริษัทประกันภัย ป. 2 ป. 3 ป. 5 ประวัติดี

ที�อยู่สําหรับออกใบกาํกบัภาษี / เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อายุรถ อายุรถ อายุรถ ป. 1 ป. 5 ป.5 ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที�บัญชี หมายเหตุ ผู้เอาประกนัภัย บุคคลอื�น / เอกสาร หมายเหตุ (การรูดบัตร)

เบอร์เคลม อู่ ห้าง อู่ ห้าง อู่ ห้าง สูงสุด สูงสุด สูงสุด สมาชิก

1 บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)  สาขาสุขสวัสดิ3 ได้ ถ้าเดมิเป็นงานตรงวิริยะ ไม่ได้ค่าคอมปีแรก 7 ปี 4 ปี* 7 ปี 4 ปี** 7 ปี 4 ปี** 30% มี * รถเก๋ง HONDA  สามารถรับซ่อมห้างไดสู้งสุดถึง 5 ปี กรุงเทพ พระประแดง ออมทรัพย์ 125-4-07048-3 ไม่เสีย 1% สําเนาสีได้ Fee ชําระแยกเป็นเงนิสด

330  ถนนสุขสวสัดิ&  แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพฯ สินอุตสาหกรรมโอนโค้ตไม่ได้ รถเก๋งยี2ห้อ TOYOTA หรือยี2ห้ออื2นสามารถซ่อมห้างไดสู้งสุด 4 ปี กสิกรไทย พระประแดง ออมทรัพย์ 193-2-96191-8

TAX ID : 0107555000139  TISCO,  ลสิซิ�งกสิกรโอนโค้ตไม่ได้ **รถกะบะ/รถตู ้ซ่อมห้างไดเ้ฉพาะ Toyota เท่านัCน สูงสุด 4 ปี 

ที�อยู่ วิริยะ งาน NON MOTOR เพราะเสี�ยงต่อการถูกทวงคืนค่าคอม

121/28, 121/65 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

TAX ID : 0107555000139

CLAIM : 1557

2 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ หากมเีลขกรมธรรม์เดมิ สามารถขอเช็คเบีNยได้ก่อน 7 ปี 3 ปี 5 ปี 3 ปี 5 ปี 3 ปี* 10, 5 ปี 15 ปี 40% เบีCยประกนัภยัขัCนตํ2าสาํหรับงานใหม่(หลงัหักส่วนลดทัCงหมดแลว้) กสิกรไทย สีลม ออมทรัพย์ 789-2-01400-5 ไม่เสีย 3% สําเนาได้ Fee ชําระแยกเป็นเงนิสด

315 อาคารอาคเนย ์ชัCน G -7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ เวลาแจ้งงานต้องมเีอกสารโอนโค้ตให้ครบ เบีCยประกนัสุทธิ(ขัCนตํ2า) 12,000 บาท สาํหรับการจดัซ่อมอู่ ไทยพาณิชย์ สุรวงศ์ กระแสรายวนั 002-3-08222-7 ยอดรูดขัNนตํ�า 1,000 บาท

TAX ID : 0107555000392 เอกสารโอนโค้ต: บัตรปชช. + หน้าตารางเดมิ เบีCยประกนัสุทธิ(ขัCนตํ2า) 15,000 บาท สาํหรับการจดัซ่อมห้าง กรุงไทย สุรวงศ์ กระแสรายวนั 023-6-06073-2 (Strict)

CLAIM : 02-267-7777 * การซ่อมหา้งของรถตูน้ัCนขึCนอยู่กบัรุ่น ยี2หอ้และลกัษณะการใชง้าน กรุงเทพ สุรวงศ์ กระแสรายวนั 147-3-13822-8

3 บริษัท อลิอันซ์ ซี.พ.ี ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ กรณีอยู่ในช่วงต่ออายุ หรือ ขาดต่อไม่เกนิ 15 วัน 10 ปี 5 ปี* 10 ปี 10 ปี 30% ไม่มี ซ่อมห้าง : เบีCยประกนัภยัขัCนตํ2า(รวมภาษีอากร) 16,000.- กรุงเทพ ตรอกจันทร์ ออมทรัพย์ 133-4-77279-3 ไม่เสีย 2% สําเนาได้ Fee ชําระแยกเป็นเงนิสด

313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชัCน 3 ห้อง ดี2 และชัCน 19 ถนนสีลม แขวงสีลม ต้องดาํเนินการทําเรื�องขอโอนย้ายตัวแทน ซ่อมอู่ : เบีCยประกนัภยัขัCนตํ2า(รวมภาษีอากร) 13,500.- กสิกรไทย สีลม ออมทรัพย์ 001-2-38200-8

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500     เอกสารโอนโค้ตต้องครบถึงจะเช็คเบีNยได้ * รับซ่อมห้างเฉพาะรถเก๋ง ไทยพาณิชย์ พหลโยธิน ออมทรัพย์ 014-2-54250-2

TAX ID : 0107555000490      CLAIM : 02-638-9333 รอ 7 วันทําการทราบผลการโอนโค้ต

4 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) ไม่ได้* หากจะแจ้งงาน ต้องรอให้งานขาดต่อเกนิ1 เดอืน 7 ปี 5 ปี 5 ปี ไม่จํากดั ไม่ ไม่มี กรุงเทพ ถนนดนิแดง ออมทรัพย์ 128-0-55975-6

71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ จึงจะสามารถแจ้งงานได้ ดูจากทุน กสิกรไทย ถนนรางนํNา ออมทรัพย์ 052-2-84337-7

TAX ID : 0107536001427 (ยกเว้น งานป.5  โอนโค้ตได้เลย) 1แสนขึNน ไทยพานิชย์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ออมทรัพย์ 034-4-31804-2

CLAIM : 02-695-0700 กรุงไทย ถนนอโศก-ดนิแดง ออมทรัพย์ 056-0-15005-9

กรุงศรีอยุธยา สามเหลี�ยมดนิแดง ออมทรัพย์ 259-1-34505-6

5 บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้ เอกสารโอนโค้ตต้องครบถึงจะเช็คเบีNยได้ 7 ปี 3 ปี 7 ปี 7 ปี 20% PRO* เบีCยรถเก๋งตอ้งไม่ตํ2ากว่า 15,040 บาท (รวมภาษีแลว้) กรุงศรีอยุธยา เพชรบุรีตัดใหม่ กระแสรายวนั 034-0-03826-3 2017067 ไม่เสีย 2%+7% สําเนาได้ (Strict)

1908 อาคาร เอม็ เอส ไอ จี  ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ รอ 7 วันทําการทราบผลการโอนโค้ต เบีCยรถกะบะ ตอ้งไม่ตํ2ากว่า 16,653 บาท (รวมภาษีแลว้) กสิกรไทย เพชรบุรีตัดใหม่ ออมทรัพย์ 028-1-08744-4 2017067

TAX ID : 0107555000414    CLAIM : 02-788-8000 หรือ 02-788-8888 กด 1 งานของ MAXI  โอนโค้ตไม่ได้ * โปรโมชั2น ถา้ป.5ไม่มีเคลม ปีแรกให้ 500 บ. ปีที2 2 ให้ 1000 บ.

6 บริษัท สินมั�นคงประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้* หากมเีลขกรมธรรม์เดมิ สามารถขอเช็คเบีNยได้ก่อน 10 ปี 5 ปี 10 ปี 5 ปี 10 ปี 20 ปี 20 ปี 15 ปี 40%* ไม่ 50% โครงการ“ประกนัซ่อมศนูย”์ โอนประวตัิดีไดสู้งสุดไม่เกนิ 20 % กรุงเทพ พฒันาการ ออมทรัพย์ 198-0-32924-5 1% 1% สําเนาได้ Fee ชําระแยกเป็นเงนิสด

313 ถนนศรีนครินทร์  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ เวลาแจ้งงานต้องมเีอกสารโอนโค้ตให้ครบ ไทยพาณิชย์ กรุงเทพกรีฑา ออมทรัพย์ 080-2-02920-0

TAX ID : 0107537001641 เอกสารโอนโค้ต : บัตรปชช. + หน้าตารางเดมิ กสิกรไทย พฒันาการ ออมทรัพย์ 081-2-25043-4

CLAIM : 1596 บางโค้ตเช่น TISCO, TQM, งานWALK IN โอนไม่ได้ ธนชาติ ถ.รามคาํแหงซอย 24 ออมทรัพย์ 064-2-03462-7

7 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จํากัด (มหาชน) ได้ ต้องแนบสําเนาบัตรปชช.ผู้เอาประกนัภยัทุกครัNง 12 ปี 5  ปี 12 ปี 5  ปี 12 ปี 3  ปี ตลอด ตลอด * ไม่ ไม่มี ไทยพาณิชย์ เพลนิจิต กระแสรายวนั 059-3-04837-1 REF1:166100 ไม่เสีย 1-2% สําเนาได้ Visa,Master,บัตรทองFee 1% 

183 อาคารรีเจน้ทเ์ฮาส์ ชัCน 12 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพ (แม้เป็นงานโอนโค้ตแคมเปญกต็้องแนบบัตรปชช.) กรุงเทพ ประตูนํNา กระแสรายวนั 106-3-15449-4 REF2:วว/ดด/ปป000 Platinum / Titanium  Fee 2%

TAX ID : 0107556000159    CLAIM : 02-254-9977, 02-869-3333 กสิกรไทย ราชดาํริ ออมทรัพย์ 042-1-12640-2

8 บริษัท ประกันภัยคุ้มภัย จํากัด (มหาชน) ไม่ได้ 15 ปี 7 ปี 7 ปี 3 ปี 7 ปี 3 ปี 15 ปี ตลอด มี กรุงเทพ ประตูนํNา ออมทรัพย์ 106-4-46140-1 ไม่เสีย ไม่เสีย สําเนาได้

26/5-6 อาคารอรกานต ์ ถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 กสิกรไทย ราชดาํริ ออมทรัพย์ 042-2-61288-2

TAX ID : 0107536000854 กรุงไทย ย่อยไฟฟ้าเพลนิจิต ออมทรัพย์ 092-1-03709-0

CLAIM : 02-257-8080 ไทยพาณิชย์ ชิดลม ออมทรัพย์ 001-2-93605-1

กรุงศรีอยุธยา เพลนิจิตทาวเวอร์ ออมทรัพย์ 285-1-09909-1

9 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ เอกสารโอนโค้ตต้องครบถึงจะเช็คเบีNยได้ 9 ปี 5 ปี 9 ปี 5 ปี 9 ปี 5 ปี 25 ปี 25 ปี * 50% ไม่มี * ป.5พิจารณารับประกนัโดยทุนประกนัตอ้งไม่ตํ2ากว่า100,000 บาท กรุงเทพ บางกะปิ กระแสรายวนั 105-3-22089-1 ไม่เสีย สงวนสิทธิ3 สําเนาได้ (Strict)

2 อาคารจสัมินซิตีC  ชัCน 14,15, 17 และ19 ซอยสุขมุวิท 23 ถนนสุขมุวิท กรณีนิติบุคคล ต้องใช้หนังสือรับรองบริษัทพร้อม กสิกรไทย บางกะปิ กระแสรายวนั 003-2-97688-3

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ บัตรปชช. ของกรรมการ 1 ท่าน(เซ็นต์รับรอง) กรุงศรีอยุธยา สุขุมวิท 23 ออมทรัพย์ 204-1-14270-8

TAX ID : 0107555000171      CLAIM : 1790 รอ 7-15 วันนับจากวันหมดอายุถึงจะออกงานได้

10 บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ ต้องเช็คเบีNยใหม่ก่อนเสมอ  10 ปี 3 ปี 10 ปี 3 ปี 15 ปี* 15 ปี ไม่ ไม่ 200 บาท * ป.3 สามารถรับงานต่ออายุต่อเนื2องไดถ้ึง 20 ปี กรุงเทพ สะพานผ่านฟ้า กระแสรายวนั 169-0-52750-0 ไม่เสีย สงวนสิทธิ3 สําเนาได้ รูดเต็มจํานวนเท่านัNน

97และ99 ถนนราชดาํเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพ  กรมธรรม์อนุมตัิหลงัจากหมดอายุแล้ว ไทยพาณิชย์ ชิดลม เดนิสะพดั 001-3-03589-0 ต้องตรวจรถผ่านก่อนถึงรูด

TAX ID : 0107537002478      CLAIM : 02-670-4444 กด 1 กสิกรไทย บางลาํภู ออมทรัพย์ 008-2-74846-6 ต้องส่งเอกสาร ณ วันแจ้งงาน

                                      รายละเอียดสําหรับการแจ้งงานและความคุ้มครองที�เกี�ยวข้องกับการประกันภัย

No.

เงื�อนไขการโอนโค้ต อายรุถสําหรับการรับประกันภัยประเภท 1 รับโอนประวัติดี รายละเอียดการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมรูดบัตร

โอนโค้ต หมายเหตุ (การโอนโค้ต)
รถเก๋ง รถกะบะ รถตู้ หมายเหตุ

SK+ ถ่ายรูปเท่านัNน

ความคุ้มครองระหว่างรอตรวจสภาพรถ  แบ่งเป็น 2 กรณี

1.ถ้าจนท.ได้มกีารโทรนัดตรวจรถแล้ว ไม่ไปถ่ายรูป บริษัทจะรับผดิชอบเป็นป. 1 

2.หากติดต่อลูกค้าไม่ได้, ไม่รับสาย, จนท.ยงัไม่ได้โทรนัดตรวจรถ รับผดิชอบป. 3 

SK+ ถ่ายรูปเท่านัNน

ระหว่างรอตรวจสภาพรถ  ตัNงแต่วันที� 1-7 จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดเท่านัNน

ตัNงแต่วันที� 8-15 จะคุ้มครองแบบป.3เท่านัNน  หากเกนิ 15 วัน สิNนสุดความคุ้มครอง

SK+ ถ่ายรูปเท่านัNน

ระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองแบบ ประเภท 3

บริษัทถ่ายรูปเองเท่านัNน (ประมาณไม่เกนิ 3  วัน)

ระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเป็นป.3 หรือกรณเีคลมสดเฉพาะรถชนรถเท่านัNน

SK+ ถ่ายรูปเท่านัNน

(นัดถ่ายรูปไม่เกนิ 3 วัน, แจ้งงานล่วงหน้า 1-2 เดอืน นัดถ่ายรูปล่วงหน้าให้ 15 วัน)

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดเท่านัNน

ระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเป็นป.3 หรือกรณเีคลมสดเฉพาะรถชนรถเท่านัNน

SK+ ถ่ายรูปเท่านัNน

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองตามเลขรับแจ้ง

SK+ ถ่ายรูปเท่านัNน

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสด ประเภท 3 เท่านัNน

* อนุโลมไม่เสียค่าธรรมเนียมเมื�อส่งตัดบัตรพร้อมแจ้งงานเลยในวันนัNน*

บริษัทถ่ายรูปเองเท่านัNน (ประมาณไม่เกนิ 7  วัน)

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดที�มคีู่กรณีเท่านัNน

SK+ ถ่ายรูปเท่านัNน

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดที�มคีู่กรณีเท่านัNน

SK+ ถ่ายรูปเท่านัNน
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หนา้ที� 2 จาก 3

ชื�อบริษัทประกันภัย ป. 2 ป. 3 ป. 5 ประวัติดี

ที�อยู่สําหรับออกใบกาํกบัภาษี / เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อายุรถ อายุรถ อายุรถ ป. 1 ป. 5 ป.5 ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที�บัญชี หมายเหตุ ผู้เอาประกนัภัย บุคคลอื�น / เอกสาร หมายเหตุ (การรูดบัตร)

เบอร์เคลม อู่ ห้าง อู่ ห้าง อู่ ห้าง สูงสุด สูงสุด สูงสุด สมาชิก

No.

เงื�อนไขการโอนโค้ต อายรุถสําหรับการรับประกันภัยประเภท 1 รับโอนประวัติดี รายละเอียดการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมรูดบัตร

โอนโค้ต หมายเหตุ (การโอนโค้ต)
รถเก๋ง รถกะบะ รถตู้ หมายเหตุ

11 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ เอกสารโอนโค้ตครบถึงจะเช็คเบีNยได้ 10 ปี 3 ปี* 10  ปี 3 ปี* 10  ปี 3 ปี* * ตอ้งเป็นรถส่วนบุคคลเท่านัCน กสิกรไทย รัชดาภิเษก-ห้วยขวาง กระแสรายวนั 089-1-00054-5

252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ * หากเป็นรถกลุ่ม 3 สามารถซ่อมห้างไดถ้ึง 4 ปี

TAX ID : 0107551000151      CLAIM : 1484

12 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ เอกสารโอนโค้ตต้องครบถึงจะเช็คเบีNยได้ 7 ปี 3 ปี 7 ปี 7 ปี 15 ปี** 50%* ไม่ ไม่มี * โครงการ We love Benz รับโอนประวตัิดีสูงสุด 30% กรุงเทพ บุคคโล ออมทรัพย์ 114-0-74015-8

126/2 ถนนกรุงธนบุรี  แขวงบางลาํภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพ ถ้าตัวแทนเดมิอนุญาติ โอนได้เลย รถตูพ้าณิชย/์รับจา้งทั2วไป/โดยสาร ไม่รับโอนประวตัิดี กสิกรไทย สาทร ออมทรัพย์ 038-2-50941-2

TAX ID : 0107554000224      CLAIM : 02-878-7000 ถ้าไม่อนุญาติ ต้องรอหมดอายุ 7 วันจึงออกงานได้ ** ป.5  รับรถเก๋งอายุสูงสุด 15 ปี รถกะบะรับอายุสูงสุด 10 ปี

13 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ เอกสารโอนโค้ตต้องครบถึงจะเช็คเบีNยได้ 7 ปี 3 ปี 7 ปี 7 ปี กรุงเทพ สาทร ออมทรัพย์ 142-3-04516-8 ไม่เสีย 2.5 - 3% สําเนาได้ Fee ชําระแยกเป็นเงนิสด

160 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 พจิารณาผลการโอนโค้ตเคสบายเคส กสิกรไทย บางรัก ออมทรัพย์ 014-1-01714-4 ตัดตรงตัว

TAX ID : 0107536000200      CLAIM : 1352 ค่าคอมรอ 1 เดอืน

14 บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ รอกรมธรรม์ 7-15 วันนับจากวันแจ้งงาน 7 ปี 7 ปี 7 ปี ไม่ ไม่ กรุงเทพ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ออมทรัพย์ 153-0-69503-8

364/29 ถนนศรีอยธุยา  แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพ พจิารณาผลการโอนโค้ตเคสบายเคส กสิกรไทย ถ.รางนํNา ออมทรัพย์ 052-2-45665-9

TAX ID : 0107537000394      CLAIM : 02-247-9261 กรุงไทย ถ.ศรีอยุธยา ออมทรัพย์ 013-1-36767-6

15 บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ รอ 7 วันทราบผลการโอนโค้ตและเบีNย 10 ปี 3 ปี 10 ปี* 10 ปี 20 ปี 20 ปี 30%* ไม่มี ป.1 รหัสรถยนต์320(เกนิ3 ตนั),340,420,520 รับรถยนต์ไม่เกนิ15 ปี กรุงเทพ บางซื�อ ออมทรัพย์ 132-0-95533-7

767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี  แขวงบางซื2อ  เขตบางซื2อ กรุงเทพ ต้องได้รับการอนุมัติจากตัวแทนเดิมและผจก.การตลาด รหัสรถ 420, 520, 230  ไม่รับโอนประวตัิดี กสิกรไทย บางซ่อน ออมทรัพย์ 039-2-28200-9

TAX ID : 0107536000196      CLAIM : 02-911-4488 ต้องแนบเอกสารประกอบการขอโอนโค้ต

16 บริษัท ศรีอยธุยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ ต้องแนบเอกสารประกอบการขอโอนโค้ต 10 ปี 7 ปี 7 ปี

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัCน18  โซนA ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพ กรุงศรีอยุธยา เพลนิจิต ออมทรัพย์ 001-9-36810-9

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

17 บริษัท เคเอสเค  ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) ได้ ต้องแนบสําเนาบัตรปชช./ฟอร์มโอนโค๊ต/หน้าตาราง 10  ปี 3 ปี 10  ปี 3 ปี 10  ปี 3 ปี 40% ไม่มี เบีCยสุทธิขัCนตํ2า 13,000 บาท (ซ่อมอู่)  (ยกเวน้กลุ่ม2,กลุ่ม5) กสิกรไทย ลาดพร้าว 10 ออมทรัพย์ 752-2-06388-0 ไม่เสีย 3% สําเนาได้

849  อาคารวรวฒัน์ ชัCน9 ห้องเลขที2901-904 และชัCน10 ห้องเลขที21002 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ รอเบีNยโอนโค้ต 7 วัน เบีCยสุทธิขัCนตํ2า 15,000 บาท(ซ่อมห้าง)  (ยกเวน้กลุ่ม2,กลุ่ม5) ไทยพาณิชย์ ถนนสีลม ออมทรัพย์ 065-2-45184-3

TAX ID : 0107556000108      CLAIM : 02-635-1234 กลุ่ม2 เบีCย20,000(อู่); 22,000(หา้ง);กลุ่ม5 เบีCย15,000(อู่); 17,000(หา้ง)

18 บริษัท กมลประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ สามารถแจ้งงานโอนโค้ตก่อนได้ 10  ปี 10  ปี 5  ปี 15  ปี* ไม่มี * ป.5(2+,3+) รับเฉพาะรถกลุ่ม 3, 4, 5 และรถกะบะเท่านัCน กรุงศรีอยุธยา แจ้งวัฒนะ ออมทรัพย์ 329-1-27550-6

421,423  ถนนบอนดส์ตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี แต่บริษัทจะแจ้งเบีNยหลงัจากงานหมดอายุเท่านัNน กรุงไทย เมอืงทองธานี ออมทรัพย์ 147-0-03688-6

TAX ID : 0107548000013        CLAIM : 02-502-2888  รอกธ.หมด ถึงจะออกงานได้ 

19 บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ กธ.อนุมตัิออกหลงัจากหมดอายุ 15 ปี 15 ปี 15 ปี ไม่จํากดั 20 ปี 40%* ไม่มี * การโอนประวตัิดี  ตอ้งแนบใบเตือนต่ออายุทุกครัC ง กรุงเทพ กล้วยนํNาไท ออมทรัพย์ 117-4-24797-1 ไม่เสีย ไม่เสีย สําเนาได้

3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์ ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ ต้องแนบเอกสารประกอบการขอโอนโค้ต กสิกรไทย กล้วยนํNาไท ออมทรัพย์ 712-2-36867-4

TAX ID : 0107549000017   CLAIM : 02-648-6666 ต่อ 6512-6518 ไทยพาณิชย์ พระราม 4 ออมทรัพย์ 096-2-30748-3

20 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ รอ 7 วันทราบเบีNย+ผลการโอนโค้ต 7 ปี 3 ปี 5 ปี 5 ปี 3 ปี 12 ปี 10 ปี 20% ไม่ 50%* * ประวตัิดีจะมีหรือไม่นัCนขึCนอยู่กบัแพคเกจที2เลือก กรุงเทพ สีลม กระแสรายวนั 118-3-03129-1 ไม่เสีย สงวนสิทธิ3 สําเนาได้ รูดเต็มจํานวนเท่านัNน

25  ถนนสาทรใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพ กธ.อนุมตัิออกหลงัจากหมดอายุแล้ว 7 วัน ระบุเลขหลงับัตร 3 ตัวหลงัด้วย

TAX ID : 0107536000625      CLAIM : 02-285-8888 หรือ 1620 โตโยต้าลสิซิ�ง,ทสิโก้,เบนซ์ลสิซิ�งไม่สามารถโอนโค้ตได้ ส่งเอกสารก่อนรูดล่วงหน้า5  วัน

21 บริษัท แอกซ่าประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ เอกสารโอนโค้ตต้องครบถึงจะเช็คเบีNยได้ 7  ปี* 5 ปี 7 ปี 5 ปี 7 ปี 5 ปี 20 ปี 20% ไม่มี * Package  Save  D  รับรถอายุไม่เกนิ 15 ปี กรุงเทพ ลุมพนิี ออมทรัพย์ 124-0-85668-0 ไม่เสีย สงวนสิทธิ3 สําเนาได้

1168/67 ชัCน 23 ซี อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระรามสี2 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ รอ 7 วันทราบผลการโอนโค้ตและเบีNย กรุงศรีอยุธยา ลุมพนิี ออมทรัพย์ 256-1-06574-0

TAX ID : 0107537002729 CLAIM : 02-206-5488 หรือ 02-203-9700 กสิกรไทย สาธร ออมทรัพย์ 038-2-54530-3

22 บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) * พจิารณาผลการโอนโค้ตเคสบายเคส 10 ปี 3 ปี* 10 ปี 3 ปี 10 ปี 3 ปี 30% มี *หากแจง้งานต่ออายุต่อเนื2องสามารถรับซ่อมห้างไดถ้ึง 5 ปี กรุงไทย อโศก-ดนิแดง ออมทรัพย์ 056-1-05949-7 ไม่เสีย สงวนสิทธิ3 สําเนาได้ รูดเต็มจํานวนเท่านัNน

63/2  ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ต้องเช็คเบีNยใหม่ก่อนเสมอ  รับรถ 110, 210, และ 320 ไม่เกนิ 4 ตนั ทหารไทย ราชดาํเนิน ออมทรัพย์ 002-2-19832-9 ตัดตรงตัว

TAX ID : 0107538000533 ไทยพาณิชย์ สํานักงานใหญ่ กระแสรายวนั 001-3-11904-2

CLAIM : 02-643-2121 กด 1 กสิกรไทย สีลม กระแสรายวนั 001-1-10196-8

กรุงเทพ พระราม 9 กระแสรายวนั 215-3-02200-5

23 บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ รอ 15 วันนับจากวันหมดอายุถึงจะออกงานได้ 10 ปี* 3 ปี** 10 ปี*** 1 ปี 10 ปี 20-30% * งานต่ออาย ุป.1 รถเก๋ง  รับประกนัถึงอายรุถไม่เกนิ 15 ปี ไทยพาณิชย์ สํานักรัชโยธิน ออมทรัพย์ 111-3-03131-0 3% 3% สําเนาได้ แนบสําเนาบัตรเครดติด้วย

492-494 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ** เบีCยรถเก๋งซ่อมห้าง ป.1  สามารถซ่อมห้างต่อเนื2องไดไ้ม่เกนิ 5  ปี

TAX ID : 0107555000201 CLAIM : 02-7925555 กด1หรือ 1729 กด1 ** งานต่ออาย ุป.1 รถกะบะ/รถโดยสาร  รับประกนัถึงอายรุถไม่เกนิ 12 ปี

SK+ ถ่ายรูปเท่านัNน

ต้องส่งรูปก่อนวนัคุ้มครองเท่านัNน หากส่งหลงัจะนับวนัที�ส่งรูปให้บริษัทเป็นวนัคุ้มครอง

บริษัทถ่ายรูปเองเท่านัNน 

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดเท่านัNน

บริษัทถ่ายรูปเองเท่านัNน

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสด ประเภท 3 เท่านัNน

สมาชิกถ่ายรูปเองเท่านัNน

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสด ประเภท 3 เท่านัNน

สมาชิกสามารถถ่ายรูปเองได้

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดเท่านัNน

ชื�อบัญชี   บมจ.ศรีอยุธยาเจเนอรัลประกนัภยั

บริษัทถ่ายรูปเองเท่านัNน

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสด ประเภท 3 เท่านัNน

สมาชิกสามารถถ่ายรูปเองได้ โดยใช้แบบฟอร์มตรวจสภาพรถของบริษัท

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดเท่านัNน

สมาชิกถ่ายรูปเองเท่านัNน

ต้องส่งรูปก่อนวนัคุ้มครองเท่านัNน หากส่งหลงัจะนับวนัที�ส่งรูปให้บริษัทเป็นวนัคุ้มครอง

สมาชิกสามารถถ่ายรูปเองได้ (ต้องระบุให้ชัดเจนว่าใครถ่ายรูป)

SK+ ถ่ายรูปเท่านัNน

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ(5 วัน) จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดเท่านัNน

SK+ ถ่ายรูปเท่านัNน นิติบุคคล สงวนสิทธิ3

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองแบบประเภท 3 เท่านัNน

(ต้องระบุให้ชัดเจนว่าใครถ่ายรูป มฉิะนัNนจะถือว่าลูกค้า/สมาชิกถ่ายรูปเอง)

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสด ไม่เกนิ 7 วัน

SK+ ถ่ายรูปเท่านัNน

เริ�มคุ้มครองตัNงแต่วันที�ทําการตรวจสภาพรถ

สมาชิกสามารถถ่ายรูปเองได้ (ต้องส่งรูป+ฟอร์มตรวจรถไม่เกนิ 7 วันทําการ)

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดที�มคีู่กรณีเท่านัNน
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หนา้ที� 3 จาก 3

ชื�อบริษัทประกันภัย ป. 2 ป. 3 ป. 5 ประวัติดี

ที�อยู่สําหรับออกใบกาํกบัภาษี / เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อายุรถ อายุรถ อายุรถ ป. 1 ป. 5 ป.5 ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที�บัญชี หมายเหตุ ผู้เอาประกนัภัย บุคคลอื�น / เอกสาร หมายเหตุ (การรูดบัตร)

เบอร์เคลม อู่ ห้าง อู่ ห้าง อู่ ห้าง สูงสุด สูงสุด สูงสุด สมาชิก

No.

เงื�อนไขการโอนโค้ต อายรุถสําหรับการรับประกันภัยประเภท 1 รับโอนประวัติดี รายละเอียดการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมรูดบัตร

โอนโค้ต หมายเหตุ (การโอนโค้ต)
รถเก๋ง รถกะบะ รถตู้ หมายเหตุ

24 บริษัท สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ รอ 7 วันทราบผลการโอนโค้ต 7 ปี 5 ปี 7 ปี 5 ปี 7 ปี 2 ปี 20 ปี 30% 30% ไทยพาณิชย์ งามวงศ์วาน กระแสรายวนั 319-3-02527-6 ไม่เสีย 2.5% สําเนาได้ Fee ชําระแยกเป็นเงนิสด

2/4 อาคารสามคัคีประกนัภยั ชัCน 12 โครงการนอร์ธปาร์ค พจิารณาผลการโอนโค้ตเคสบายเคส

ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี2 กรุงเทพ บุคคลธรรมดาขอจดหมายโอนโค๊ตและสําเนาบัตรปชช.

TAX ID :  0107537001510      CLAIM : 02-640-4500 นิติบุคคลขอจดหมายโอนโค๊ตและหนังสือรับรองบริษัทฯ

25 บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ พจิารณาการขอใช้เบีNยตามใบเตือนเป็นรายกรณี 10 ปี* 5 ปี 10 ปี* 1 ปี 10 ปี* 1 ปี 30%** ไม่ ไม่มี * หากเป็นงานต่อเนื2องของบริษทัสามารถรับไดถ้ึง 15 ปี กรุงเทพ อโศก-ดนิแดง ออมทรัพย์ 185-3-05464-9

123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ **  ประเภท 1 บางยี2ห้ออาจรับโอนประวตัิดีถึง 40% 

TAX ID : 0107555000228          CLAIM :  02-209-3299  แต่ตอ้งแสดงใบเตือน พร้อมถ่ายรูปรถประกอบ

26 บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้ เอกสารโอนโค้ตครบถึงจะเช็คเบีNยได้ 7 ปี 3 ปี 5 ปี* 7 ปี* 3 ปี* * รับเฉพาะรถส่วนบุคคลเท่านัCน กรุงเทพ สํานักงานใหญ่ ออมทรัพย์ 101-5-11310-1 ไม่เสีย ไม่เสีย สําเนาได้

195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัCน 40 ห้อง 4001-4003,4007-4009 พจิารณาผลการโอนโค้ตเคสบายเคส กสิกรไทย สีลม ออมทรัพย์ 001-2-61486-1

และ 4012  ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ    

TAX ID : 0107555000368      CLAIM : 02-686-8616

27 บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ รอกธ.ขาดต่อถึงอนุมตัิ 10 ปี 5 ปี 7 ปี 7 ปี 30%* ไม่มี * หากเกนิกว่านีC ตอ้งพิจารณาเป็นรายกรณีและแนบใบเตือนต่ออายุ กรุงเทพ ราชวงศ์ ออมทรัพย์ 120-0-05432-4

25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั/YWCA ชัCนที2 22 และ ชัCนที2 23 ยนูิต 1 กสิกรไทย สวนพลู กระแสรายวนั 064-1-06296-0

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 

TAX ID :0107555000554      CLAIM : 02-620-8000

28 บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด ได้ รอ 7-15 วันนับจากวันแจ้งงานถึงจะออกงานได้ 5 ปี 3 ปี 5 ปี 5 ปี 20% กสิกรไทย ถนนหลงัสวน ออมทรัพย์ 082-2-11913-1

968 อาคารอืCอจือเหลียง ชัCน 15 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ

TAX ID : 0107556000019      CLAIM : 02-238-0837

29 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ รอ 7-15 วันนับจากวันแจ้งงานถึงจะออกงานได้ 7 ปี 4 ปี* 7 ปี 7 ปี กรุงไทย เคพไีอทาวเวอร์ ออมทรัพย์ 980-8-04412-3

1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ ต้องแนบเอกสารประกอบการขอโอนโค้ต

TAX ID : 0107555000121      CLAIM : 02-309-5888

30 บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน ได้ ต้องได้รับอนุมตัิจากตัวแทนเดมิและบริษัทก่อน 10  ปี* 5 ปี 10  ปี 5 ปี 10  ปี 5 ปี 10  ปี 20  ปี 15  ปี 50% มี *ป.1 ที2เป็นงานต่ออายุของAIG  หากไม่มีเคลมจะพิจารณาถึง 15 ปี กรุงศรีอยุธยา สุรวงศ์ ออมทรัพย์ 125-1-08099-0

ชัCน 9 อาคาร วรวิทย ์222 ถ.สุรวงศ ์แขวงสี2พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 รองานขาดต่อถึงจะอนุมตัิออกกรมธรรม์

TAX ID : 0107554000283 เอกสารโอนโค้ต : กรอกเอกสารโอนโค๊ต + 

แนบบัตรประชาชน และกธ.เดมิทุกครัNง

31 บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไม่ได้ 10 ปี 3 ปี* 10 ปี 10 ปี 15  ปี 25  ปี 15  ปี 50%** ไม่มี *  รับซ่อมห้างเฉพาะโครงการพี2ชา้งขบัดีคืนเงินเท่านัCน ทหารไทย อุทัย-อยุธยา ออมทรัพย์ 417-2-335053

139/5 หมู่ที2 3 ตาํบลไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยธุยา จ. พระนครศรีอยธุยา  13000 ** การโอนยา้ยประวตัิดีตอ้งแนบใบเตือนต่ออายุเท่านัCน  

TAX ID : 0107536000820        CLAIM : 035-234-560-2

32 บริษัท เจนเนอราลี� ประกันภัย (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) ได้ รอ 5 วันทําการหลงัจากส่งเอกสารครบ 9 ปี 5 ปี 9 ปี 5 ปี 9 ปี 5 ปี 20 ปี 25 ปี 20  ปี 50% ไม่มี กรุงเทพ ออลซีซั�นส์ ออมทรัพย์ 037-0-06700-1 ไม่เสีย สงวนสิทธิ3 สําเนาได้ รูดเต็มจํานวนเท่านัNน

อาคาร ซีอาร์ซีทาวเวอร์ออลซีซั2นส์เพลส   ยนูิต 1601 และ 1607  ชัCน 16 ต้องแนบเอกสารประกอบการขอโอนโค้ต ไทยพาณิชย์ ออลซีซั�นส์ ออมทรัพย์ 155-2-01718-5 ตัดตรงตัว

เลขที2 87/2  ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร  10330 กสิกรไทย ถนนวิทยุ ออมทรัพย์ 709-2-39477-2

TAX ID :  0107555000571       CLAIM : 02-6853828

33 บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย กสิกรไทย สีลม ออมทรัพย์ 001-1-25438-1

989  อาคารสยามทาวเวอร์ ชัCนที2 21-23 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพ 

TAX ID : 0100522000494

หมายเหตุ : 

1. เอกสารโอนโค้ตโดยทั�วไป : บัตรปชช. + หน้าตารางกรมธรรม์เดิม + ฟอร์มขอโอนโค้ต

2. หากบุคคลที�ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย ต้องการรูดบัตรโดยใช้สิทธิ(อัตราค่าธรรมเนียม)เดียวกันกับผู้เอาประกันภัย  ต้องแสดงเอกสารที�ระบุความสัมพนัธ์ที�เกี�ยวข้องกับผู้เอาประกันภัยทุกกรณี

3. บริษัทประกันภัยรับรูดบัตรเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ ไม่เกิน 16.00 น.

4. การรูดบัตรบริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด(มหาชน) ต้องส่งเอกสารก่อน 14.00 น. จะทราบผลหลังจากวันที�ส่งเอกสาร  2 วัน  หากส่งหลัง 14.00 น. จะทราบผลหลังจากวันที�ส่งเอกสาร  3 วัน 

5. กรณีที�ผู้ เอาประกันรูดบัตรของประกันภัยไปแล้วโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเนื�องจากทําประกันภัยกับบริษัทประกันนัNน ๆ  ต่อมามีการย้ายทําบริษัทประกันภัยใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 3% 

6. รายละเอียดข้างต้น อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดเท่านัNน

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะป.3เคลมสดที�มคีู่กรณีเท่านัNน

SK+ ถ่ายรูปเท่านัNน

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองแบบประเภท 3 เคลมสดเท่านัNน

บริษัทถ่ายรูปเองเท่านัNน (ประมาณ 1-2 วัน)

สมาชิกสามารถถ่ายรูปเองได้

บริษัทถ่ายรูปเองเท่านัNน 

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดที�มคีู่กรณีเท่านัNน

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดที�มคีู่กรณีเท่านัNน

สมาชิกถ่ายรูปเองเท่านัNน

บริษัทถ่ายรูปเองเท่านัNน 

หากไม่แนบรูปมาพร้อมแจ้งงาน จะคุ้มครองชั�วคราว 3 วันทําการเท่านัNน

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดที�มคีู่กรณีเท่านัNน

SK+ ถ่ายรูปเท่านัNน

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถ จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดเท่านัNน

สมาชิกสามารถถ่ายรูปเองได้ (ถ่าย 4 ด้าน + แนบใบเคลมจากบริษัทเดมิ(หากม)ี)

ความคุ้มครองระหว่างตรวจสภาพรถเป็นไปตามปกติภายใต้เงื�อนไขการรับประกนั

บริษัทถ่ายรูปเองเท่านัNน 
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