แบบฟอร์ มการรับส่ วนลดเบีย้ ประกันภัยรถยนต์
จากการติดตัง้ ระบบกล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ด (CCTV) ในรถยนต์
(Application for Motor Insurance Premium Discount due to CCTV Installation)
1. ประเภทกรมธรรม์ (Type of Policy)
ใหม่ (New)
ต่ออายุ (Renew) กรมธรรม์เลขที่ (Policy No.) ..........................................................
2. ชื่อผู้เอาประกันภัย (Insured Name) ............................................................................................................
3. ระยะเวลาเอาประกันภัย (Period of Insurance)
วันที่เริ่ ม (From)........................................... วันทีส่ ิ ้นสุด (To)......................................................
4. รายละเอียดรถยนต์คนั ที่เอาประกันภัย (Detail of Motor Vehicle Insured)
ยี่ห้อรถยนต์ (Make)................................................ รุ่น/แบบ (Model)..............................................................
เลขทะเบียนรถ (License No.).................................... เลขตัวรถ (Chassis No.)....................................................
5. รายละเอียดกล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ด (Detail of CCTV)
ยี่ห้อ (Brand)...................................................... รุ่น (Model)......................................................................
6. หลักฐานการติดตังระบบกล้
้
องโทรทัศน์วงจรปิ ดในรถยนต์ (Evidence of CCTV installation in the vehicle insured)
ภาพถ่ายการติดตังกล้
้ อง CCTV โดยแสดงให้ เห็นตัวกล้ องและทะเบียนรถ จํานวน................. ภาพ (ตามแนบ)
(Pictures of CCTV with License Plate; no. of pictures…………)
สําเนาใบเสร็ จรับเงิน (หากมี) (Copy of Receipt (if any))
ลงชื่อ ผู้เอาประกันภัย (Insured’s Signature) .......................................................................
(......................................................................)
วันที่ (Date).....................................................................
เงื่อนไขการให้ ส่วนลด
บริ ษัทฯ ให้ สว่ นลดเบี ้ยประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทกุ ประเภท ที่มีระยะเวลาคุ้มครองเริ่ มตังแต่
้
วันที่ 3 มีนาคม 2560 เป็ นต้ นไป โดยมีเงื่อนไขดังนี ้
1. ผู้เอาประกันภัยต้ องแสดงหลักฐานภาพถ่ายการติดตังระบบกล้
้
องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) ที่ติดตังกั
้ บรถยนต์คนั เอา
ประกันภัย ในเวลาทําสัญญาประกันภัย
2. ผู้เอาประกันภัยต้ องติดตังกล้
้ องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) กับรถยนต์คนั เอาประกันภัยไว้ ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
3. บริ ษัทฯ สามารถใช้ ภาพหรื อภาพเคลื่อนไหวที่บนั ทึกเหตุการณ์อบุ ตั ิเหตุของรถยนต์คนั เอาประกันภัย เป็ นหลักฐาน
เพิ่มเติมประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนได้
4. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรี ยกคืนส่วนลด หากพบว่ารถยนต์คนั เอาประกันภัยไม่ได้ มีการติดตังกล้
้ องไว้ ตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย
Conditions
The Company will give premium discount for all types of motor insurance which the inception date or renewal
date is effected from 3rd March 2017 onward, provided that:
1. The Insured must provide evidence of pictures of CCTV installation in the vehicle insured at the time of
contract was arranged.
2. The Insured must install CCTV in the vehicle insured for the whole period of insurance.
3. The Company can use pictures or videos of an accident of the vehicle insured to be additional evidence of
claim consideration.
4. The Company reserves the right to call premium discount back if we found that there has no CCTV
installation in the vehicle insured for the whole period of insurance.

