
 

ขัน้ตอน  เอกสาร  ระยะเวลา  การพิจารณาค่าสนิไหม 

กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สนิและเบ็ดเตลด็ 

 

1. แจ้งความประสงค์ต้องการเรียกร้องค่าสนิไหม   

ผู้ เอาประกนัภยั สามารถแจ้งความประสงค์ในการเรียกร้องค่าสินไหม โดยใช้ช่องทางการตดิต่อกบับริษัทฯ ได้ดงันี ้

โทรศพัท์หมายเลข     02 118 7410 

โทรสารหมายเลข       02 636 2308  

อีเมลล์    claim_property@sompo.co.th 

โดยผู้ เอาประกนัภยัควรให้ข้อมลูเบือ้งต้นดงันี ้

- วนัและเวลาที่เกิดเหต ุ    

-  สถานท่ีเกดิเหต ุ  

- ลกัษณะหรือสาเหตขุองการเกดิเหตุ   

- ประมาณมลูค่าความเสียหายซึง่ถือเป็นการประมาณการเทา่นัน้  ยงัไม่ถือวา่เป็นคา่เสียหายที่แท้จริง  จนกว่า

จะเสร็จสิน้ขัน้ตอนการประเมินคา่สินไหม 

- ชื่อและเบอร์โทรเจ้าหน้าที่ของผู้เอาประกนัภยัเพื่อการติดตอ่ประสานงาน 

 

2. ส ารวจ ตรวจสอบ สาเหตคุวามเสียหาย และ ค านวณมูลค่าความเสียหายที่แท้จริง  

บริษัทฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สินไหม หรือ ผู้ประเมินความเสียหาย  ท าการนดัหมายผู้ เอาประกนัภยั  เพื่อเข้าส ารวจ

ตรวจสอบสาเหตคุวามเสียหาย  ค านวณมลูค่าความเสียหาย   ให้ค าแนะน าเพื่อให้การด าเนินการชดใช้ค่าสินไหมเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็ว 

เอกสารส าคญัประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมมดีงัต่อไปนี ้

- กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม  หรือ หนงัสือเรียกร้องคา่สินไหม 

- รูปถ่ายทรัพย์สินท่ีเสียหาย (ถ้ามี)  ซึง่เจ้าหน้าที่สินไหม หรือ ผู้ประเมินความเสียหาย จะท าการถ่ายภาพความ

เสียหายเพิ่มเติมต่อไป 

- ใบเสนอราคา ซ่อมหรือเปล่ียนทรัพย์สินท่ีเสียหาย 

- ใบเสร็จรับเงิน  ซ่อมหรือเปลี่ยนทรัพย์สินท่ีเสียหาย 

- ส าเนาบนัทึกประจ าวนัเจ้าหน้าทีต่ ารวจ  (ส าหรับความเสียหายที่เกิดจากการลกัทรัพย์ ชงิทรัพย์ ปล้นทรัพย์  เพลิง

ไหม้  ความเสียหายที่เกดิจากความประมาทของบคุคลภายนอก) 

- ส าเนาบญัชีแสดงมลูค่าทรัพย์สินที่เอาประกนัภยั 

- บนัทึกภายในเก่ียวกบัเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้, ถ้าม ี

- เอกสารอื่นๆ แล้วแต่กรณี เพื่อใช้ในการพิสจูน์  สนบัสนนุ สาเหตแุละมลูค่าความเสียหาย 
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3. พิจารณาสินไหมภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  

หลงัจากได้รับเอกสารครบถ้วนจากผู้ เอาประกนัภยั  เจ้าหน้าที่สินไหม หรือ ผู้ประเมินความเสียหายจะจดัส่งรายงานผล

การส ารวจ ตรวจสอบ สาเหตคุวามเสียหาย และค านวณมลูค่าความเสียหายที่แท้จริง   ให้บริษัทฯ ภายใน 5 วนัท าการ  

บริษัทฯ จะพิจารณาสินไหมภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ประกนัภยั   

 

 

4. แจ้งผลการพิจารณาค่าสนิไหมไปยังผู้เอาประกันภัย 

ภายใน 5 วนัท าการ  นบัจากวนัที่ท่ีได้รับรายงาน  บริษัทฯ จะมีหนงัสือแจ้งผลการพิจารณา พร้อมทัง้แนบหนงัสือตกลง

ยินยอมรับคา่สินไหม ระบจุ านวนเงินคา่สินไหมไปยงัผู้ เอาประกนัภยั   เพื่อผู้ เอาประกนัภยัลงนามตอบรับ และส่งกลบั

มายงับริษัทฯ พร้อมแนบ ส าเนาบตัรประชาชนผู้ เอาประกนัภยั     กรณีนิติบคุคลแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนา 

Passport ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  และหนงัสือรับรองบริษัทพร้อมประทบัตราบริษัท 

 

5. ช าระค่าสินไหม 

เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนงัสือตกลงยนิยอมรับค่าสินไหมจากผู้เอาประกนัภยัแล้ว  บริษัทฯ จะด าเนินการชดคา่สินไหมภายใน  

7 วนัท าการ   โดยออกเป็นเช็คธนาคาร  หรือ โอนเงินเข้าบญัชธีนาคารของผู้ เอาประกนัภยัแล้วแตต่กลงต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Claims Process and Documents For Property Insurance. 

1. Claims Notification. 

Insured or Claimant could notify the claims to the company by 

- Telephone – Hotline Number  02  118  7410 

- Fax.   02  636  2308 

- E-Mail: claim_property@sompo.co.th 

Following initial information are needed. 

- Date and Time of Accident 

- Place of Accident 

- Cause of Accident 

- Estimated Loss amount. 

- The person contact name of the insured and his/her telephone number 
 

2. Loss Investigation and Calculation. 

Claims Officers or Appointed Loss Adjusters will make appointment for survey and inspection of the 

damage and then calculate loss payable amount.  They will also provide recommendation and 

suggestion in order to have the case settled without delay. 

Following Documents are needed. 

Completed Claims Form or Claims Letter. 

Photo/Picture showing damage property. (if any) Claims Officers or Our Loss Adjusters will take 

additional photo further. 

Quotation – for repair or replacement of the damage items. 

Receipt – for repair or replacement of the damage items. 

Copy Police Report (in case of loss caused by Theft Burglary Robbery Fire or Damage caused by 

Third Party) 

Copy Asset List or List of Insured Property 

Internal incident report, if any 

Other required documents to support the claims. 
 

3. Claims Consideration under Insurance Terms and Conditions 

After getting all completed documents from Insured, Claims Officers or Appointed Loss Adjusters 

will submit their Loss Investigation and Calculation Report to company within 5 Working Days from 

Date Receipt completed documents.   Company will consider claims based on Insurance Terms and 

Conditions. 
 

4. Advise Claims Consideration to Insured or Claimant. 

Claims Consideration will be advised to Insured or Claimant within 5 Working Days after received 

report from Claims Officers or Appointed Loss Adjusters. 

Loss Acceptance Form showing amount payable will be sent to the Insured or Claimant.  The 

document needed to be signed and returned together with Copy Identification Card or Copy 

Passport and/or Copy Company’s Affidavit together with Copy Identification Card of Director of the 

Insured or Claimant 
 

5. Claims Payment. 

After receipt signed Loss Acceptance Form, Claims Payment will be made within 7 Working Days by 

Cheque or Bank Account Transfer. 
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