SIAM SOLUTION | INSURANCE FOR YOU

สยาม โซลูชน
ั ่ /SIAM SOLUTION
110/12 Moo 3 Rattanathibet Road Muang Nonthaburi, Thailand, 11000
Line @ siamsolution
TAXID : 0125541000709
เรียน ผููที่เกี่ยวขูอง / Hello,
Hello XXXXXXXXXXXXX customer data
Here is your insurance policy.
**Please don't forget



The insurance policy is active after 3 hours from payment
Email us back with a picture of the license plate of the scooter before
taking of see the attached picture..

ดูวยความนับถือ / Best regards,
SIAM SOLUTION TEAM

Computer Generated. Email ฉบับนี้ไดูถูกส่งออกโดยอัตโนมิติ
Hotline
Call Center 1557
:
Policy No.

01247-16181/POL/
132297-201

หนูาตารางใบคําขอเอาประกัน THE INSURANCE PROPOSAL FORM
รหัสบริษัท : Company Code UNI : VIB
กรมธรรม์เลขที่ : Policy No. 01247Issued on : 11-02-2019 MVMBD25090 16181/POL/132297-201

1. ชื่อผููเอาประกันภัย : ขื่อ,ที่อยู่, เลขประจําตัว
2. รถที่เอาประกันภัย : Particulars of the
The Insured : Name, Address, ID No.
Insured Vehicle :
Xxxxxxxxxx

customer name

Passport number

123456789

[year] [make] [model]
[chasis] [cc]

[license]

In Case of Accidents (From
Collision ONLY) :
3. ระยะเวลาประกันภัย : Period of
Insurance
From : 11-02-2019 11:30:00
To 20-02-2019 23:59:59

1. Call 1557 & Use the Policy
number & your name
2. Wait until our claim surveyor
arrives
**Please read the terms and
conditions below of the POLICY

4. การจํากัดความรับผิด : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ใหูการคู้มครองตามเงื่อนไขที่ระบ้ไวูเท่านั้น
Limit of Liability : This Policy afords coverages as stated only : -

จํานวนเงินเอาประกันภัย

ขูอตกลงคู้มครอง

Insuring Agreement

Sum Insured Baht.

1. Public Liability / บ้คคลภายนอก
1.1. Loss of life, bodily injury, illness
or health of third party including the
passenger / ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย

Limit of 300,000 / person
10,000,000 per occurrence

หรืออนามัยองบ้คคลภายนอกรวมผูโู ดยสาร
1.2. Loss of or damage to property of
third party / ความเสียหายต่อทรัพย์สินบ้คคล
ภายนอก

Limit of 100,000 / person
1,000,000 per occurrence

2. Extended Coverage / ความคู้มครอง
เพิม
่ เติม
2.1. Personal Accident Aor Bor.1. for

100,000 THB

the insured driver / อ้บัติเหต้ส่วนบ้คคล
(อ.บ.1.สําหรับผููเอาประกัน

3. Partial Loss arising from accident
for the insured vehicle/ ความเสียหายบาง
ส่วนต่อรถจักรยานยนต์คน
ั ที่ผูเอาประกันภัยขับข

8,000 THB

4. Bail Bond / การประกันตัวผููขับขี่

50,000 THB

5. Personal Accident Aor Bor.1. for
the passenger 100,000 THB / อ้บัติเหต้
ส่วนบ้คคล (อ.บ.1. สําหรับผููโดยสารท้นประกัน

100,000 THB

100,000 บาท

ความเสียหายส่วนแรกขูอ 1.2, 3 /
deductible for 1.2, 3 each.

ความเสียหายสูงส้ด รวมสําหรับ 1.1,
1.2/Combine single limit of 1.1 and
1.2
11-02-2019 11:30:00 - 20-022019 23:59:59
Personal Accident Aor Bor. 1.
Premiu - Passenger
m
เบี้ยประกันสําหรับภัยเพิ่ม /
Additional Premium
PAID

2,000 THB

10,000,000 THB

THB
THB
THB

สําหรับ "ระยะเวลาประภัย" ทางบริษัทฯ จะยึดถือและจะใหูความคู้มครองแก่ผูเอาประกันภัยตามที่
ผููเอาประกันภัยไดูระบ้ไวูในใบสมัครเป็ นหลัก
The coverage under this insurance policy will take efect according to times
stated in the application form and terms and conditions of the policy.

Siam Solution Insurance

Siam Solution by AKARABROKER

Insured by Viriyah Insurance

ใบอน้ญาติเลขที่ : License No.
ว 00012/2544
Hotline
Call
Center :

1557

Policy No.

01247-16181/POL/
132297-201

เงื่อนไขการคู้มครอง / Terms & Condition
*In order to receive comprehensive coverage, Please send us (Email us back) a
picture of the scooter's license plate. An example image is attached with the
emails that you have received.
*The insured must fle for accidental claims with the insurance company
immediately after the accident as the insurance company need to process the
claim procedures accordingly.
*This policy covers accidents from Collisions Only and cannot be claim for
accidents that do not have any third-parties. Accidents that do not have any
third-parties (eg. falling, drink and drive) will not be covered.
ข้อยกเว้นการค้้มครอง / Exclusion :

1. Use of the motorcycle outside the territorial limits of the Policy / การใชูรถยนต์นอกอาณาเขตที่

คูม
้ ครอง
2. Ionization, radiation or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any
nuclear waste from the combustion of nuclear fuel and for the purpose of this clause,
combustion shall include any self-sustaining process of nuclear fssion. / วัตถ้อาว้ธปรมาณู การ

แตกตัวของประจ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้ อเพลิงปรมาณู และสําหรับจ้ดประสงค์ของขูอสัญญา
นี้ การเผานั้นรวมถึงกรรมวิธีใดๆแห่งการแตกแยกตัวปรมาณ ซึ่งดําเนินติดต่อกันไปดูวยตัวของมันเอง
3. Fracture of mechanism or loss or mechanism break down or electrical break down of

motorcycle not caused by accident / การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถจักรยานยนต์ หรือการเสีย หรือ

การหย้ดเดินของเครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟู าของรถจักรยานยนต์อันมิไดูเกิดจากอ้บัตเิ หต
4. loss or damage to the motorcycle arising from load or the number of passengers more
than legally allow and not caused by accident damage to tires arising from tear or explosion
except damage to other parts of the motorcycle caused by the same occurrence / ความเสีย

หายโดยตรงต่อรถจักรยานยนต์ อันเกิดจากการบรรท้กนํ้าหนัก หรือจํานวนผููโดยสาร เกินกว่าที่ไดูรับอน้ญาต อันมิไดู
เกิดจากอ้บัตเิ หต

5. Use of the vehicle for illegal activities such as robbery, or drug activities, etc / การใชูรถ
จักรยานยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใชูรถยนต์ไปปลูนทรัพย ชิงทรัพย์หรือใชูขนยาเสพติด เป็ นตูน

6. Use of the vehicle for racing / การใชูในการแข่งขันความเร็ว
7. Use of the vehicle for towing or pushing, except if the vehicle being towed or pushed is
also insured by this Company or the vehicle is specially built for towing purpose, or the

vehicle is adapted with the connecting braking system / การใชูลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบหูาม

ลูอเชื่อมโยงถึงกัน

8. Use of motorcycle that not listed in the table of the policy at the time of accident / การใชูรถ
จักรยานยนต์นอกเหนือจากที่ระบ้ไวูในตารางในขณะเกิดอ้บัติเหต
9. Driving by any person who has been determined to be under the infuence of alcohol as a
result of a blood test which is over 150 MG. / การขับขี่โดยบ้คคลซึ่งในขณะขับขี่มป
ี ริมาณแอลกอฮอล์ใน

เสูนเลือด ไม่นูอยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
10. Driving by a person who has not received any license or ever have been, but disqualifed
by law / การขับขี่โดยบ้คคลที่ไม่เคยไดูรับใบอน้ญาตขับขี่ใด ๆ หรือเคยไดูรับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใชูใบ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์ การยกเวูนตามขูอ 9, 10, 11, 12 ทีเ่ อาประกันภัยตามกรมธรรม์น ในกรณีที่มี
ความเสียหายต่อรถจักรยานยนต์ที่เกิดขึ้นและมิใช่ความประมาทของผูข
ู ับขี่รถยนต์ จะไม่นํามาใช

11. Depreciation cost or wear and tear of the motorcycle / การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต
12. This policy not cover for property which has specifc insurance which covers loss or
damage as well as this insurance policy. / การประกันภัยนี้ไม่คู้มครองกรณี ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไดูจัด

ทําประกันภัยอื่นไวูเป็ นการเฉพาะแลูวรวมถึงทรัพย์สินที่ไดูรับความเสียหาย และสามารถเรียกรูองค่าเสียหาย การชดใชู
จากกรมธรรม์ประกันภัยอื่นดังกล่าวชดใชูค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เวูนแต่ความเสียหายส่วนเกิน
ซึ่งไม่ไดูรับหรือไดูรับการ
Special Clause

1. Electronic Data and Internet Endorsement / เอกสารแนบทูายว่าดูวยขูอมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ
อินเตอร์เน็ต (ทส.1.68.

2. War and Terrorism Exclusion / เอกสารแนบทูายขูอยกเวูนภัยสงครามและการก่อการรูาย (อค./ทส.1.69.

3. Sanction Limitation and Exclusion Endorsement / เอกสารแนบทูายว่าดูวยขูอจํากัด และขูอยกเวูนเกี่ยว
กับมาตรการควํา่ บาตร (ทรส.001.
In case of accident

1. In case of claiming / การเคลมสําหรับรถมอเตอร์ไซค์ทเี่ อาประกัน (Dealer/Agency.

1. Report the accident with the insurance company Hotline : 1557. /แจูงการเกิดเหต้กับ
บริษัทประกันโทร 1557

2. Inform the claim department of the policy number of /แจูงเลขกรมธรรม์และชื่อผููเอาประกันกับ
ทางบริษัทประกันเพื่อแจูงอ้บัติเหต

3. The insurance company will take care of everything for you / บริษัทประกันจะดูแลท่านสําห

รับการเกิดของอ้บัติเหต
*Notice in writing must be given to the Company of any bodily injury which may give rise to
a claim under this Policy together with full particulars of both the occurrence and the injury
immediately in the case of death or within one calendar month of the occurrence if the
injury is non-fatal.
All reports certifcates and information required by the Company shall be furnished at the
Insured's expense and shall be in such form as the Company shall prescribe.
The Insured Person shall from time to time submit himself or herself to medical examination
at the expense of the Company as may be required in connection with any claim.
In the case of death where any reasonable doubt exists as to the cause thereof a qualifed
medical practitioner appointed by the Company shall be allowed to make a post-mortem
examination of the body of the Insured Person at the Company's expense.

