ใบคำขอเอำประกันภัยโดรน แผน B

สำหรับโดรนนำ้ หนักไม่ เกิน 2 กิโลกรัม คุ้มครองควำมเสียหำยต่ อบุคคลภำยนอกและควำมเสียหำยต่ อตัวเครื่ องโดรน
1. ชื่อผูข้ อเอาประกันภัย (ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์หรื อผูเ้ ป็ นเจ้าของ ซึ่งเป็ นชื่อที่จะใช้ยนื่ ขอจดทะเบียนผูบ้ งั คับ) :
ในนาม…...............................................................................…....................... อาชีพ (โปรดระบุ).................................................................…..
ที่อยู่ : ......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ …........................................................... อีเมล์ …............................................................................................................................
2. อาณาเขตความคุม้ ครอง : ภายในราชอาณาจักรไทย
3. โดรน (Drone) ยีห่ อ้ .............................................. รุ่ น ............................................................ ปี ....................ราคาที่ซ้ือ.........................................บาท
หมายเลขตัวเครื่ องบินโดรน (Serial No.) ................................................................................................น้ าหนัก (รวมอุปกรณ์)............................กก.
4. เอกสารประกอบการยืน่ ขอเอาประกันภัยแผน B
4.1 กรณีบุคคลธรรมดำ สาเนาบัตรประชาชนของผูเ้ อาประกัน และของนักบินทุกคน โดยให้ลงนามรับรองสาเนา, กรณี ชาวต่างชาติให้ใช้สาเนาพาสปอร์ ต
ชื่อนักบินคนที่ 1 ..............................................................................................ชื่อนักบินคนที่ ...........................................................................................
4.2 กรณีนิติบุคคล สาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล, สาเนาบัตรประชาชนของนักบินทุกคน โดยให้ลงนามรับรองสาเนา
ชื่อนักบินคนที่ 1 ..............................................................................................ชื่อนักบินคนที่ ...........................................................................................
หมำยเหตุ กรณีมีนักบินตำมข้ อที่ 4.1 หรื อ 4.2 มำกกว่ ำ 2 คนขึน้ ไป บริษทั ฯเก็บเบีย้ ประกันภัยเพิม่ สำหรับนักบินคนที่ 3 เป็ นต้ นไป ดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดำ เพิม่ คนละ 300 บำท กรณีนิติบุคคล เพิม่ คนละ 500 บำท
4.3 ภาพถ่ายเฉพาะตัวเครื่ อง 7 ภาพ, (กรณี ส่งอีเมล์ให้แนบไฟล์ jpg.) โดยการถ่ายให้ยกกล้องสูงกว่าตัวลาพอประมาณ พร้อมทั้งใส่ ใบพัด และแบตเตอรี่
ภาพที่ 1. ด้านหน้า .. ด้านข้างซ้าย 3. ด้านข้างขวา 4. ด้านหลัง 5. ด้านบน 6. หงายลาเห็นด้านใต้ทอ้ ง และภาพที่ 7 มุมใกล้ที่หมายเลขเครื่ อง SN.#
4.4 สาเนาใบเสร็ จรับเงิน การซื้อ-ขายเครื่ อง, หรื อเอกสารยืนยันการได้มาในกรรมสิ ทธิ์ โดยให้ลงนามรับรอง

5. รายละเอียดความสามารถของผูบ้ งั คับควบคุมโดรน อย่างน้อยหนึ่งอย่าง ดังนี้
 5.1 มีประวัติผลงานการบิน, ประวัติการบินปฏิบตั ิงาน หรื อผลงานอันเป็ นที่เผยแพร่ ให้แนบประวัติผลงานหรื อลิงค์ผลงานที่มีชื่อปรากฏอยู่
 5.. มีหนังสื อรับรองผ่านการฝึ กอบรมผูบ้ งั คับควบคุมโดรน (Training Certification) และลงนามรับรองโดยครู ผฝู ้ ึ กสอนการบิน
นามสถาบัน / หน่วยงานการฝึ ก ............................................................... นามครู ผฝู ้ ึ กสอนการบิน .........................................................
 5.3 กรณี ยงั ไม่เคยมีประวัติผลงานการบิน หรื อไม่เคยผ่านการฝึ กอบรมให้จดั ทาคลิปวีดิโอสั้น มีเนื้อหาต่อเนื่อง แสดงให้เห็นผูบ้ งั คับ
กาลังควบคุมการนาเครื่ องขึ้น, หยุด – ลอยตัวนิ่ง, นาเครื่ องเดินหน้า – ถอยหลัง, เคลื่อนลาไปด้านซ้าย – ด้านขวา, นาเครื่ องกลับมาที่
จุดลอยตัวเมื่อขึ้น และนาเครื่ องลงจอด เพื่อประกอบการพิจารณาความสามารถ โดยหากพิจารณาว่ายังขาดคุณสมบัติในการควบคุม
จะแนะนาให้เข้ารับการฝึ กอบรมผูบ้ งั คับ ฯ อย่างถูกวิธีและปลอดภัย หรื ออาจส่ งคลิปวีดิโอมาใหม่
6. แผนกรมธรรม์ ที่ต้องกำรเอำประกันภัย

กรณีส่วนบุคคล เลือกทำจำก
แผน B เบีย้ ประกัน 4,570 บำท ควำมคุ้มครองสู งสุ ด 1,000,000 บำท
แผน B-Plus เบีย้ ประกัน 5,430 บำท ควำมคุ้มครองสู งสุ ด 1,500,000 บำท
กรณีนิติบุคคล
แผน B-Plus เบีย้ ประกัน 5,430 บำท ควำมคุ้มครองสู งสุ ด 1,500,000 บำท
แผน B และ B Plus คุม้ ครองความเสี ยหายต่อบุคคลภายนอกและคุม้ ครองความเสี ยหายต่อเครื่ องโดรนจากอุบตั ิเหตุ 50% ของมูลค่าเครื่ อง
และมีค่าความรับผิดส่ วนแรก 3,000 บาท โดยจะต้องมีประวัติบนั ทึกการบินที่สามารถเปิ ดให้ตรวจสอบข้อมูลเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุได้
และยินยอมให้เข้าถึง ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิสูจน์ทราบสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน

7. เป็ นที่ยนื ยันและรับทราบของผูเ้ อาประกันภัยเกี่ยวกับอายุเครื่ องบินโดรนที่บริ ษทั ให้ความคุม้ ครอง
7.1 การเอาประกันภัยครั้งแรกกับบริ ษทั อายุของเครื่ องบินโดรนไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ซ้ือ
( ระยะเวลากรมธรรม์คุม้ ครอง 1 ปี นับจากวันที่เริ่ มเอาประกันภัย )
7.. กรณี เป็ นการเอาประกันภัยต่อเนื่อง ( ปี ต่ออายุ ) สามารถต่ออายุได้ไม่เกิน . ปี นับจากปี กรมธรรม์ปีแรก
8. ระยะเวลาประกันภัย (1 ปี ) : เริ่ มต้น วันที่ …...................................... เวลา....................น. สิ้ นสุ ด วันที่............................................ เวลา 16.30 น.
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเอาประกันภัยกับบริ ษทั ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริ ษทั ได้ใช้สาหรับการประกันภัยนี้ และข้าพเจ้าขอรับรอง
ว่ารายละเอียดต่าง ๆ ข้างต้นนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ ข้าพเจ้าตกลงที่จะให้คาขอเอาประกันภัยนี้เป็ นมูลฐานของสัญญาระหว่างข้าพเจ้าและบริ ษทั
ประกันภัยแผน B คุ้มครองเฉพำะควำมเสี ยหำยต่ อบุคคลภำยนอกและควำมเสี ยหำยต่ อตัวเครื่ องโดรน ตำมเงื่อนไขในข้ อที่ 6

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 สัญญำนี้ตกเป็ นโมฆียะ
ซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกล้ำงสั ญญำตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 865 และอำจปฏิเสธกำรจ่ ำยค่ ำสิ นไหมทดแทนได้

เอกสารประกอบ และขั้นตอนการซื้อประกันภัยโดรน แผน B
เอกสารประกอบ :
1. แบบฟอร์ มใบคาขอเอาประกันภัย แผน B
2. สาเนาบัตรประชาชนของเจ้าของผูค้ รอบครอง กรณี ชาวต่างชาติให้ใช้สาเนาพาสปอร์ ต
2.1 กรณี บุคคลธรรมดา สาเนาบัตรประชาชนของผูเ้ อาประกัน และของนักบินร่ วมทุกคน โดยให้ลงนามรับรองสาเนา
2.2 กรณี นิติบุคคล สาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล, สาเนาบัตรประชาชนของนักบินทุกคน โดยให้ลงนามรับรองสาเนา
3. สาเนาใบเสร็จอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ที่มีการระบุร้านค้า วัน เดือน ปี ที่ซ้ื อ ราคา และหมายเลขประจาเครื่ อง (Serial Number)
กรณี เปลี่ยนเจ้าของผูซ้ ้ือจากร้านค้า ต้องมีเอกสารแสดงการซื้อขาย หรื อมอบสิ ทธิ การครองครองแนบมาด้วย
4. ภาพถ่ ายเฉพาะตัวเครื่ อง 7 ภาพ ให้ถ่ายให้เห็นทั้งตัวลาพร้อมทั้งใส่ ใบพัดและแบตเตอรี่ โดยยกกล้องให้สูงกว่าตัวลาพอประมาณ
มีลกั ษณะภาพดังนี้ 1. ถ่ายให้เห็นด้านหน้า 2. ด้านข้างซ้าย 3. ด้านข้างขวา 4. ด้านหลัง 5. ด้านบน 6. หงายขึ้นเห็นลาด้านล่าง
และภาพที่ 7 ภาพถ่ายมุมใกล้ที่หมายเลขเครื่ อง SN.# (กรณี ส่งอีเมล์ให้แนบไฟล์ jpg.)
5. หลักฐานแสดงความสามารถของผูค้ วบคุม (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 1.ประวัติหรื อผลงาน 2. ใบรับรองผ่านการฝึ กอบรม 3.คลิปวิดีโอการควบคุมการบิน

ขั้นตอนการซื้อ :
1. กรอกเอกสารใบคาขอเอาประกันภัยแผน B ให้ครบถ้วนทุกข้อ
2. เซ็นรับรองสาเนาบัตรประชาชน ของเจ้าของผูค้ รอบครองโดรน, และ/หรื อ นักบิน
2.1 กรณีผ้เู อาประกันภัยเป็ นบุคคลธรรมดา : เซ็นรับรองสาเนาบัตรประชาชน พร้อมทั้งระบุขอ้ ความ
“ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า เป็ นผูม้ ีความสามารถในการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ได้โดยสมบูรณ์ ” พร้อมลงชื่ อและวันที่กากับไว้
กรณี มีผคู้ วบคุม (นักบิน) มากกว่า 1 คน ให้ส่งสาเนาบัตรประชาชนของทุกคน พร้อมข้อความรับรองและลงชื่อท้ายข้อความไว้ทุกคน
2.2 กรณีผ้เู อาประกันภัยเป็ นนิติบุคคล : ผูม้ ีอานาจลงนาม เซ็นรับรองสาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล
นักบิน ให้เซ็นรับรองสาเนาบัตรประชาชน พร้อมทั้งระบุขอ้ ความ
“ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า เป็ นผูม้ ีความสามารถในการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ได้โดยสมบูรณ์ ” พร้อมลงชื่ อและวันที่กากับไว้
กรณี มีผคู้ วบคุม (นักบิน) มากกว่า 1 คน ให้ส่งสาเนาบัตรประชาชนของทุกคน พร้อมข้อความรับรองและลงชื่อท้ายข้อความไว้ทุกคน
3. เซ็นรับรองสาเนาใบเสร็ จในการซื้อขายอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ที่มีการระบุชื่อเจ้าของ และ Serial Number พร้อมทั้งราคาให้ชดั เจน
*กรณี เปลี่ยนชื่ อเจ้าของผูซ้ ้ื อจากร้านค้า ต้องมีเอกสารแสดงการซื้อขาย หรื อมอบสิ ทธิ การครองครองแนบมาด้วย
4. ส่งภาพถ่ายเฉพาะตัวเครื่ อง 7 ภาพ ตามที่กาหนดในรายการเอกสารประกอบ ข้อที่ 4 (กรณี อีเมล์ ส่ งเป็ นไฟล์ .jpg)
5. ส่งหลักฐานแสดงคุณสมบัตินกั บินอย่างใดอย่างหนึ่ ง 1.ประวัติหรื อผลงาน 2. ใบรับรองผ่านการฝึ กอบรม 3.คลิปวิดีโอการควบคุมการบิน
6. กรุ ณาโอนเงินตามจานวนที่ระบุไว้ในแผน B ที่ท่านเลือกมายังบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี นายจรู ญศักดิ์ สุขวัฒโน
- ธนาคาร กรุ งศรี อยุธยา สาขา ถนนบรมราชชนนี (ตลิ่งชัน) เลขที่บัญชี 387-1-25788-6 ประเภท ออมทรัพย์
- ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ สาขา วิสุทธิ์กษัตริ ย ์ เลขที่บัญชี 025-2-27861-1 ประเภท ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี ดวงมณี สุขวัฒโน
- ธนาคาร กสิ กรไทย สาขา บางพลัด เลขที่บัญชี 073-2-47844-2 ประเภท ออมทรัพย์
หลังจากโอนแล้ว กรุ ณาส่ งภาพถ่ายสลิปการโอนเงิน พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผูโ้ อนให้ชดั เจน
7. กรณี อีเมล์ กรุ ณาส่งเอกสารทั้งหมดในข้อ 1 – 6 พร้อมสาเนาสลิปการโอนเงินมาที่ e-mail : dronethai.apply@gmail.com

8. สาเนากรมธรรม์ จะส่งกลับไปยังท่าน ตามอีเมล์ที่ได้แจ้งมาในใบคาขอ และบริ ษทั ฯ จะทาการจัดส่งกรมธรรม์ตวั จริ งไปยังท่าน
ทางไปรษณี ยต์ ามที่อยูท่ ี่ระบุในกรมธรรม์ ภายในระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์
*** บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธการรับทาประกันภัยอากาศยานไร้ คนขับ (โดรน) ที่มีคุณสมบัติไม่ ได้ ตามมาตรฐาน,
ไม่มั่นคงแข็งแรง, มีความเสื่ อมสภาพการใช้ งาน หรื อเครื่ องประกอบบางประเภท รวมทั้งการปิ ดบังข้ อมูลในการกรอกเอกสาร
หรื อมีเอกสารประกอบที่ไม่ ครบถ้ วน ตลอดจนผู้ควบคุมอากาศยานที่ขาดคุณสมบัติเหมาะสมในการควบคุมการบิน

