ิ ไหมทดแทน (Insurance Claims Consulting)
งานบริการสน

ิ ไหมทดแทน
ขนตอนการเรี
ั้
ยกร้องค่าสน
กรมธรรม์ประก ันภ ัยคุม
้ ครองการคา้ ประก ันการจ้างงานสาหร ับลูกจ้าง
่ สัตย์ของลูกจ ้าง (ยักยอกทรัพย์ ทุจริต ฉ ้อโกง)
หมวด 1 คุ ้มครองความซือ
หมวด 2 คุ ้มครองความรับผิดตามสัญญาจ ้าง
เมือ
่ ตรวจพบการทุจริตของพนั กงาน กรุณาดาเนินการ ดังนี้

1.

แจ ้งเคลมมายังล็อคตัน
้ วัฒนาฯ (หรือบริษัทฯ) ภายใน 30 วัน นับแต่วน
ั ทีพ
่ บเหตุ หรือล่วงรู ้ถึงการกระทา
ความผิดนัน
้ โดย
 กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน แล ้วส่งทางอีเมล หรือโทรสาร ตาม
รายละเอียดของเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายสินไหมทดแทน (ด ้านล่าง), หรือ
 กรอกข ้อมูลการแจ ้งเคลมผ่านเว็บไซด์ www.locktonwattana-ebiz.com/mbond (สามารถติดต่อขอ
รหัสผ่านจากเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ านสินไหมทดแทนของบริษัทฯ เพือ
่ ความปลอดภัยของข ้อมูล)
เมือ
่ บริษัทฯ ได ้รับแบบฟอร์มการเรียกร ้อง พร ้อมทัง้ ข ้อมูลครบถ ้วนเรียบร ้อยแล ้ว จะดาเนินการแจ ้งให ้บริษัท
ประกันภัยทีร่ ับทาประกันภัยรับทราบภายใน 1 (หนึง่ ) วันทาการ

2.

่ เอกสารตามทีร่ ะบุด ้านล่างนี)้ พร ้อมทัง้
รวบรวมเอกสารประกอบการเรียกร ้องค่าสินไหมทดแทนตัวจริง (รายชือ
จัดส่งเกสารดังกล่าวมาทีบ
่ ริษัทฯ เพือ
่ ทาการตรวจสอบเบือ
้ งต ้น และหากมีข ้อสงสัย เจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายสินไหม
ทดแทนจะติดต่อกลับเพือ
่ สอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติม
 แบบฟอร์มการเรียกร ้องค่าสินไหม (ตัวจริง)
 สาเนากรมธรรม์ประกันภัย
 สัญญาจ ้างงาน
 สาเนาใบสมัครงาน
 สัญญาค้าประกัน (ถ ้ามี)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ ้านของพนั กงานผู ้ยักยอก และผู ้ค้าประกัน (ถ ้ามี)
 บันทึกประจาวันของเจ ้าหน ้าทีต
่ ารวจทีรับเป็ นคดี และมีเลขคดีอาญา (หากยังไม่ได ้รับ ขอให ้รวบรวมและ
ส่งเอกสารอืน
่ ๆ มาก่อน) โดยขอให ้ท่านตรวจสอบบันทึกประจาวัน ดังนี้
o จานวนความเสียหายต ้องตรงกับความเสียหายทีร่ ะบุไว ้ในแบบฟอร์มการแจ ้งเคลม
o หมวด 1. ต ้องเป็ นบันทึกประจาวันทีต
่ ารวจรับเป็ นดคีและมีเลขทีค
่ ดีอาญา พร ้อมรับรองสาเนา
โดยพนักงานสอบสวน
o หมวด 2. เป็ นบันทึกประจาวันทีต
่ ารวจรับแจ ้งไว ้เป็ นหลักฐานเท่านัน
้
 สาเนาหนังสือยอมรับผิดของพนักงานผู ้ยักยอกทรัพย์ (ถ ้ามี)
 สาเนาหนังสือประกาศให ้พนักงานผู ้ยักยอกพ ้นจากหน ้าทีห
่ รือให ้ออก
 หนังสือทวงถามให ้พนั กงานผู ้ยักยอกและผู ้ค้าประกันชาระค่าเสียหาย
 ใบสรุปสต็อกสินค ้าหรือรายละเอียดความเสียหาย (หลักฐานทางด ้านบัญชีทพ
ี่ ส
ิ จ
ู น์ความมีอยู่ของสินค ้า
หรือเงินก่อนการทุจริต และ หลักฐานด ้านบัญชีทพ
ี่ ส
ิ จ
ู น์ความมีอยูข
่ องสินค ้าหรือเงินหลังทุจริต เช่น
inventory checking งวดสุดท ้ายก่อนยักยอก เอกสารการการตรวจนับสินค ้า ลงนามโดยผู ้มีอานาจหน ้าที่
ตรวจสอบและรับรองโดยผู ้จัดการทีร่ ับผิดชอบ)
่ และ
 เอกสารหลักฐานยืนยันการอายัดหรือการหักเงินอืน
่ ๆ เช่น เงินเดือน ค่าจ ้าง เบีย
้ เลีย
้ ง ค่าคอมมิชชัน
เงินอืน
่ ๆ ของพนักงานผู ้ยักยอกทรัพย์
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หากเอกสารหรือหลักฐานทีน
่ าส่งมาทีบ
่ ริษัทฯ มีข ้อมูลครบถ ้วน และสามารถพิสจ
ู น์ทม
ี่ าของ
ความเสียหายได ้ชัดเจน การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนจะดาเนินการได ้ง่าย และรวดเร็วขึน
้

3.

การแจ ้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน บริษัทประกันภัยจะแจ ้งผลการพิจารณาให ้ทราบหลังจากได ้รับ
เอกสารประกอบการเรียกร ้องค่าสินไหมทดแทนครบถ ้วน
ก. กรณีอนุมัตก
ิ ารเรียกร ้องค่าสินไหมทดแทน
o บริษัทประกันภัยนาส่งหนังสือตกลงค่าสินไหมทดแทนมายังบริษัทฯ
o บริษัทฯ นาส่งหนังสือตกลงค่าสินไหมทดแทนให ้ผู ้เสียหาย
o ผู ้เสียหายตรวจสอบผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน หากเห็นเหมาะสมถูกต ้องให ้ผู ้มีอานาจ
่ ผู ้เอาประกันภัย
ของผู ้เสียหาย ลงนามพร ้อมประทับตราบริษัท ในช่องลงชือ
o ผู ้เสียหายนาส่งหนังสือตกลงค่าสินไหมทดแทนกลับมาทีบ
่ ริษัทฯ พร ้อมแนบสาเนาหนังสือ
รับรองบริษัท และสาเนาบัตรประชาชนของผู ้มีอานาจลงนาม
o บริษัทฯ นาส่งหนังสือตกลงค่าสินไหมทดแทนให ้กับบริษัทประกันภัย
ข. กรณีปฏิเสธการเรียกร ้องค่าสินไหมทดแทน
o บริษัทประกันภัยแจ ้งผลการพิจารณาความคุ ้มครองกรมธรรม์มายังบริษัทฯ
้ จงให ้ผู ้เสียหายทราบ
o บริษัทฯ แจ ้งผลการพิจารณาและชีแ

4.

บริษัทประกันภัยนาส่งเช็คค่าไหมทดแทนมายังบริษัทฯ และบริษัทฯ จะดาเนินการนาส่งให ้กับผู ้เสียหายภายใน
1 วันทาการ

สรุปขัน
้ ตอนการเรียกร ้องค่าสินไหมทดแทน
สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยคุ ้มครองการค้าประกันการจ ้างงานสาหรับลูกจ ้าง

แจ ้งเคลม

ลูกค ้าต ้องแจ ้งเหตุโดย
การกรอกแบบฟอร์มส่ง
ทางอีเมล โทรสาร
หรือกรอกข ้อมูลผ่าน
เว็บไซต์
www.locktonwattana
-ebiz.com/mbond
ภายใน 30 วันนับแต่
วันทีพ
่ บเหตุหรือล่วงรู ้
ถึงการกระทาความผิด

แจ ้งผลการ
พิจารณาค่า
สินไหมทดแทน

จัดส่งเอกสาร
เคลม

ลูกค ้ารวบรวมเอกสาร
ประกอบการเรียกร ้อง
ค่าสินไหมทดแทนส่ง
มาทีบ
่ ริษัทฯ เพือ
่
ดาเนินการตรวจสอบ
เบือ
้ งต ้น จากนัน
้ บริษัท
ฯ จะนาส่งให ้บริษัท
ประกันภัยต่อไป

บริษัทประกันภัยแจ ้ง
ผลการพิจารณาให ้
บริษัทฯ ทราบภายใน 7
วันทาการนั บแต่เอกสาร
ครบถ ้วน พร ้อมนาส่ง
หนังสือตกลงค่า
สินไหมทดแทน บริษัท
ฯ จะนาส่งให ้ลูกค ้า
ตรวจสอบและลงนาม
ในหนังสือตกลงค่า
สินไหมทดแทน
หลังจากได ้รับเอกสาร
จากบริษัทประกันภัย
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จ่ายค่าสินไหม
ทดแทน

บริษัทประกันภัยจะทา
การจ่ายเช็คค่าสินไหม
ทดแทนภายใน 7 วัน
ทาการนับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับ
หนังสือตกลงค่า
สินไหมทดแทนมายัง
บริษัทฯ และบริษัทฯ
จะดาเนินการจัดส่ง
ให ้กับผู ้เสียหายภายใน
1 วันทาการต่อไป
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เจ้าหน้าทีฝ
่ ่ ายสินไหมทดแทนของบริษ ัทฯ

1. คุณภูวดล พงษ์กาญจน์
เบอร์ตด
ิ ต่อ: 0-2353-7000 ต่อ 4170, หรือ 08-1969-5003
อีเมล: Puvadol@asia.lockton.com
2. คุณชุลก
ี ร พุม
่ สาหร่าย
เบอร์ตด
ิ ต่อ: 0-2353-7000 ต่อ 4108, หรือ 08-1457-1638
อีเมล: Chuleekorn@asia.lockton.com
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