ใบคำขอเอำประกันภัยโดรน แผน A

คุ้มครองควำมเสียหำยเฉพำะต่ อบุคคลภำยนอก ไม่ ค้ มุ ครองควำมเสียหำยต่ อตัวเครื่ องโดรน
1. ชื่อผูข้ อเอาประกันภัย (ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์หรื อผูเ้ ป็ นเจ้าของ ซึ่งเป็ นชื่อที่จะใช้ยนื่ ขอจดทะเบียนผูบ้ งั คับ) :
ในนาม…........................................................................................…....................... อาชีพ )ุปรดระบโ)..................................................................…………..
ที่อยู่ : ...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
เบอร์ุทรศัพท์ …................................................................. อีเมล์ …...........................................................................................................................................
2. อาณาเขตความคโม้ ครอง : ภายในราชอาณาจักรไทย
3. ุดรน (Drone) ยีห่ ้อ รโ่ น .................................................. ................................................................ ปี .....................ราคาที่ซ้ื อ.............................................บาท
หมายเลขตัวเครื่ องบินุดรน (Serial No.) ..............................................................................................................น้ าหนัก (รวมอโปกรณ์)............................กก.
4. เอกสารประกอบการยืน่ ขอเอาประกันภัยแผน A
4.1 กรณีบุคคลธรรมดำ สาเนาบัตรประชาชนของผูเ้ อาประกัน และของนักบินทโกคน ุดยให้ลงนามรับรองสาเนา, กรณี ชาวต่างชาติให้ใช้สาเนาพาสปอร์ ต
ชื่อนักบินคนที่ 1 ..............................................................................................ชื่อนักบินคนที่ 2..........................................................................................
4.2 กรณีนิติบุคคล สาเนาหนังสื อรับรองนิติบโคคล, สาเนาบัตรประชาชนของนักบินทโกคน ุดยให้ลงนามรับรองสาเนา
ชื่อนักบินคนที่ 1 ..............................................................................................ชื่อนักบินคนที่ 2..........................................................................................

หมำยเหตุ กรณีมีนักบินตำมข้ อที่ 4.1 หรื อ 4.2 มำกกว่ ำ 2 คนขึน้ ไป บริษัทฯเก็บเบีย้ ประกันภัยเพิม่ สำหรับนักบินคนที่ 3 เป็ นต้ นไป ดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดำ เพิม่ คนละ 300 บำท กรณีนิติบุคคล เพิม่ คนละ 500 บำท
4.3 ภาพถ่ายเฉพาะตัวเครื่ อง 2 ภาพ, ภาพที่ 1 ให้เห็นตัวลาทั้งลา ถ่ายจากด้านหน้า ยกกล้องให้สูงกว่าตัวลาพอประมาณ พร้อมทั้งใส่ ใบพัด
และแบตเตอรี่ ในลักษณะพร้อมบิน ภาพที่ 2 ภาพถ่ายมโมใกล้ที่หมายเลขเครื่ อง SM.# )กรณี ส่งอีเมล์ให้แนบไฟล์ .jpg)
4.4 สาเนาใบเสร็ จรับเงิน การซื้ อ-ขายเครื่ อง, หรื อเอกสารยืนยันการได้มาในกรรมสิ ทธิ์ ุดยให้ลงนามรับรอง
5. แผนประกันภัยที่ตอ้ งการ กรณีส่วนบุคคล เลือกทำจำกแผน A1 – A5
กรณีนิติบุคคล เลือกทำจำกแผน A2 – A5
แผน A1 เบี้ยประกัน 3,000 บาท คโม้ ครองสูงสโด 1,000,000 บาท
แผน A2 เบี้ยประกัน 4,084 บาท คโม้ ครองสูงสโด 2,000,000 บาท
แผน A2 เบี้ยประกัน 4,084 บาท คโม้ ครองสูงสโด 2,000,000 บาท
แผน A3 เบี้ยประกัน 5,050 บาท คโม้ ครองสูงสโด 3,000,000 บาท
แผน A3 เบี้ยประกัน 5,050 บาท คโม้ ครองสูงสโด 3,000,000 บาท
แผน A4 เบี้ยประกัน 6,715 บาท คโม้ ครองสูงสโด 5,000,000 บาท
แผน A4 เบี้ยประกัน 6,715 บาท คโม้ ครองสูงสโด 5,000,000 บาท
แผน A5 เบี้ยประกัน 11,818 บาท คโม้ ครองสูงสโด 10,000,000 บาท
แผน A5 เบี้ยประกัน 11,818 บาท คโม้ ครองสูงสโด 10,000,000 บาท
6. ระยะเวลาประกันภัย (1 ปี ) : เริ่ มต้น วันที่ …............................................ เวลา.....................น. สิ้นสโด วันที่ เวลา ..................................................... 16.30 น.
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเอาประกันภัยกับบริ ษทั ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริ ษทั ได้ใช้สาหรับการประกันภัยนี้ และข้าพเจ้าขอรับรองว่า
รายละเอียดต่าง ๆ ข้างต้นนี้ ถูกต้องและสมบูรณ์ ข้าพเจ้าตกลงที่จะให้คาขอเอาประกันภัยนี้เป็ นมูลฐานของสัญญาระหว่างข้าพเจ้าและบริ ษทั
ประกันภัยแผนA คโม้ ครองเฉพาะความเสี ยหายต่อบโคคลภายนอกไม่คโม้ ครองความเสี ยหายตัวเครื่ องุดรน

ลงชื่อ …..................................................
ตัวแทนขาย / นายหน้า รหัส TP 13038
วันที่ …....................................................

………………………………………………
(
)
ลายมือชื่อผูข้ อเอาประกันภัย
วันที่ …..… เดือน …….....…….. พ.ศ. …….………

คำเตือนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ให้ ตอบคำถำมข้ ำงต้ นตำมควำมจริงทุกข้ อ หำกผู้เอำประกันภัยปกปิ ดข้ อควำมจริง หรื อแถลงข้ อควำมอันเป็ นเท็จ จะมีผลให้ สัญญำนีต้ กเป็ นโมฆียะ
ซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกล้ ำงสั ญญำตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 865 และอำจปฏิเสธกำรจ่ ำยค่ ำสิ นไหมทดแทนได้

เอกสารประกอบ และขั้นตอนการซื้อประกันภัยโดรน แผน A
เอกสารประกอบ :
1. แบบฟอร์ มใบคาขอเอาประกันภัย แผน A
2. สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของผูค้ รอบครอง , กรณี ชาวต่างชาติให้ใช้สาเนาพาสปอร์ต
2.1 กรณี ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นบุคคลธรรมดา : สาเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2.2 กรณี ผเู ้ อาประกันเป็ นนิติบุคคล : หนังสื อรับรองนิติบุคคล
3. สาเนาใบเสร็จอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ที่มีการระบุร้านค้า วัน เดือน ปี ที่ซ้ือ ราคา และหมายเลขประจาเครื่ อง (Serial Number)
กรณี เปลี่ยนเจ้าของผูซ้ ้ือจากร้านค้า ต้องมีเอกสารแสดงการซื้อขาย หรื อมอบสิ ทธิการครองครองแนบมาด้วย
4. ภาพถ่ าย,ไฟล์ภาพถ่ าย .jpg รู ปโดรนลาจริ งที่จะทาประกัน จานวน 2 ภาพ
ภาพที่ 1 เป็ นภาพขนาดกว้างเห็นตัวเครื่ องทั้งลา พร้อมใส่ใบพัดและแบตเตอรี่
ภาพที่ 2 เป็ นภาพขนาดใกล้ของหมายเลขประจาเครื่ อง (Serial Number) สามารถอ่านตัวเลขได้ชดั เจน

ขั้นตอนการซื้อ :
1. กรอกเอกสารใบคาขอเอาประกันภัยแผน A ให้ครบถ้วนทุกข้อ
2. แนบส่งเอกสารประกอบการแจ้งทาประกันภัย ตามรายการที่กาหนด : สาเนาบัตรประชาชน, หนังสื อรับรองนิติบุคคล,
สาเนาใบเสร็ จ, ไฟล์ภาพถ่ายรู ปโดรน 2 ภาพ
3. กรุ ณาโอนเงินตามจานวนที่ระบุไว้ในแผน A ที่ท่านเลือกมายังบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี จรู ญศักดิ์ สุขวัฒโน
- ธนาคาร กรุ งศรี อยุธยา สาขา ถนนบรมราชชนนี (ตลิ่งชัน) เลขทีบ่ ัญชี 387-1-25788-6 ประเภท ออมทรัพย์
- ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ สาขา วิสุทธิ์กษัตริ ย ์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 025-2-27861-1 ประเภท ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี ดวงมณี สุขวัฒโน
- ธนาคาร กสิ กรไทย สาขา บางพลัด เลขทีบ่ ัญชี 073-2-47844-2 ประเภท ออมทรัพย์
หลังจากโอนแล้ว กรุ ณาส่งภาพถ่ายสลิปการโอนเงิน พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผูโ้ อนให้ชดั เจน
4. กรณี อีเมล์ กรุ ณาส่งเอกสารทั้งหมดในข้อ 1 – 4 พร้อมสาเนาสลิปการโอนเงินมาที่ e-mail : dronethai.apply@gmail.com
5. สาเนากรมธรรม์ จะส่งกลับไปยังท่าน ตามอีเมล์ที่ได้แจ้งมาในใบคาขอ และบริ ษทั ฯ จะทาการจัดส่งกรมธรรม์ตวั จริ งไปยังท่าน
ทางไปรษณี ยต์ ามที่อยูท่ ี่ระบุในกรมธรรม์ ภายในระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์
*** บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธการรับทาประกันภัยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ที่มีคุณสมบัติไม่ได้ตามมาตรฐาน,
ไม่มนั่ คงแข็งแรง, มีความเสื่ อมสภาพการใช้งาน หรื อเครื่ องประกอบบางประเภท รวมทั้งการปิ ดบังข้อมูลในการกรอกเอกสาร
หรื อมีเอกสารประกอบที่ไม่ครบถ้วน ตลอดจนผูค้ วบคุมอากาศยานที่ขาดคุณสมบัติเหมาะสมในการควบคุมการบิน

