WARRANTY PLAN APPLICATION FORM FOR ONLINE / ใบคาขอแผนร ับประก ันสาหร ับลูกค้าทว่ ั ไป
CUSTOMER INFORMATION / ข้อมูลลูกค้า
Title

First Name

Family Name

่ ผู ้เอาประกัน
ชือ

นาย/นาง/นางสาว

นามสกุลผู ้เอาประกัน

Company Name
่ บริษัท
กรณีในนามบริษัท *โปรดระบุ ชือ

Address

Moo

Road

หมู่

ทีอ
่ ยูเ่ ลขที่

ถนน

Sup District

District

Province

Post Code

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย ์

Mobile

E-mail

มือถือ

อีเมล์

Phone
โทรศัพท์ทต
ี่ ด
ิ ต่อได ้

VEHICLE INFORMATION / ข้อมูลรถยนต์
Brand

Model

ยีห
่ ้อ

รุน
่

Engine CC
ความจุกระบอกสูบ

Manufacturers Original Warranty Start Date

Model Class

Model Year

ระดับของรุน
่

ปี

Registration Plate
เลขทะเบียน

Engine Number

วันเริม
่ รับประกันผู ้ผลิต

หมายเลขเครือ
่ ง

VIN (17 Digits)
หมายเลขตัวถัง

Date of Vehicle Registration

Current KM at Time of Application

Insured Price

วันทีจ
่ ดทะเบียน

เลขไมล์ปัจจุบัน (กม.) ณ.เวลาสมัคร

ราคาทุนประกัน *อ ้างอิงจากราคา
กลางตลาดรถยนต์

Date of Last Service

KM of Last Service

วันทีร่ ับบริการครัง้ ล่าสุด

VEHICLE DETAILS :
รายละเอียดและอืน
่ ๆ

เลขไมล์ทเี่ ข ้ารับบริการ(กม.) ครัง้ ล่าสุด

Gasoline

Diesel

Turbo

เบนซิน

ดีเซล

เทอร์โบ

Auto / Manual

2WD

เกียร์อต
ั โนมัต/ิ ธรรมดา

4WD
่ ้อ
ขับเคลือ
่ นสีล

ขับเคลือ
่ นสองล ้อ

List any non-manufacturer approved modifications to the vehicle (e.g.,audio,suspension,exhaust etc.)
รายการติดตัง้ อุปกรณ์ตกแต่งเพิม
่ เติมนอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานโดยผู ้ผลิต (ต.ย. เครือ
่ งเสียง , สัญญาณกันขโมย,ระบบกันสะเทือน,ระบบท่อไอเสีย)

WARRANTY PLAN INFORMATION / ข้อมูลโปรแกรม AsaiaCare Warranty
BRONZE
SILVER

months/

km

months/

km

months/

GOLD

Plan Price (Incl. VAT)

THB

ราคาโปรแกรม (รวม VAT)

บาท

Payment Source :

Cash

Credit Card

Transfer Payment

การชาระเงิน :

เงินสด

บัตรเครดิต

โอนชาระผ่านบัญชี
ธนาคาร

km

ท่านทราบข ้อมูลจากทีใ่ ด

ข ้าพเจ ้าขอยืนยันว่าได ้ทาความเข ้าใจและตกลงปฏิบต
ั เิ งือ
่ นไขดังนี้
1. เพือ
่ ดารงค์รักษาสิทธิการเคลม ข ้าพเจ ้าจาเป็ นต ้องนารถเข ้า

Website
Facebook

ตรวจเช็คทีศ
่ น
ู ย์บริการทุกๆ 6 เดือน หรือ10,000 กม. (อันใดอันหนึง่ ถึงก่อน)

Line OA

และยืน
่ เล่มคูม
่ อ
ื รั บประกันให ้ทางศูนย์บริการแสตมป์ ยืนยันการเข ้า

Page รถยนต์

ใช ้บริการในหน ้าทีไ่ ด ้จัดเตรียมไว ้

อืน
่ ๆ
2.ข ้าพเจ ้าไม่สามารถขอรั บบริการงานเคลมได ้ สาหรั บอะไหล่ท ี่
DECLARATION - I declare that :

นอกเหนือความคุ ้มครองตามแผนรั บประกันทีข
่ ้าพเจ ้าได ้เลือกไว ้

I have read,understaood and retained the Warranty Plan and agree to be bound by its terms and

(ซึง่ อ ้างอิงในใบสมัคร)

conditions. The information provied on this contact application is a truthful and complete record

กรุณาใส่เครือ
่ งหมายถูกตามแผนรั บประกันทีเ่ ลือกไว ้

of the information provided by me.

ข้าพเจ้ายอมร ับและตกลงว่า :

BRONZE

GOLD

ข ้าพเจ ้าได ้อ่านและทาความเข ้าใจเงือ
่ นไขและข ้อกาหนดการรับประกัน และยินดีทจ
ี่ ะปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขในสัญญา

SILVER

**กรุณาศึกษาคูม
่ อ
ื การรับประกันอย่างละเอียด**

Customer Signature

Date / Month / Year

Customer Signature

ลายเซ็นลูกค ้า

วัน / เดือน / ปี

ลายเซ็นลูกค ้า

This document is application for cover NOT proof of cover. Warranty will be effective after received the premium.
เอกสารฉบับนีเ้ ป็ นเพียงใบสมัคร มิใช่หลักฐานการแสดงสิทธิใ์ ดๆ ความคุ ้มครองจะเริม
่ มีผลหลังจากมีการชาระค่าเบีย
้ รับประกันเรียบร ้อย

สาหรับผู ้สมัคร: ทันทีทก
ี่ รอกข ้อมูลครบถ ้วน กรุณาสง่ ใบคาขอแผนรับประกันมายัง Line OA @asiacarewarranty หรือ แฟกซ ์
หมายเลข 02-656-9479

