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

First Name

Family Name

่ ผู ้เอาประกัน
ชือ

นามสกุลผู ้เอาประกัน

Company Name
่ บริษัท
กรณีในนามบริษัท *โปรดระบุ ชือ

Address

Moo

ทีอ
่ ยูเ่ ลขที่

Road

หมู่

ถนน

Sup District

District

Province

Post Code

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย ์

Phone
โทรศัพท์ทต
ี่ ด
ิ ต่อได ้

Mobile

E-mail

มือถือ

อีเมล์

VEHICLE INFORMATION / ข้อมูลรถยนต์
Brand

Model

ยีห
่ ้อ

รุน
่ รถ

Manufacturers Original Warranty Start Date

Engine CC

Model Year

Registration Plate

ความจุกระบอกสูบ

ปี

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

Date of Last Service

*อ ้างอิงจากราคา
กลางตลาดรถยนต์

KM of Last Service

วันทีต
่ รวจเช็คระยะครัง้ ล่าสุด

VEHICLE DETAILS :
รายละเอียดและอืน
่ ๆ

เลขไมล์ตรวจเช็คระยะ(กม.) ครัง้ ล่าสุด

Gasoline

Diesel

Turbo

เบนซิน

ดีเซล

เทอร์โบ

Auto
เกียร์อัตโนมัต ิ

Manual
เกียร์ธรรมดา

2WD
ขับเคลือ
่ นสองล ้อ

4WD
่ ้อ
ขับเคลือ
่ นสีล

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 AsiaCare Warranty
months/

BRONZE

km

months/

SILVER

km

months/

GOLD

Plan Price (Incl. VAT)

THB

ราคาโปรแกรม (รวม VAT)

บาท

Payment Source :

Cash

Credit Card

Transfer Payment

การชาระเงิน :

เงินสด

บัตรเครดิต

โอนชาระผ่านบัญชีธนาคาร

km
ข้าพเจ้าขอยืนย ันว่าได้ทาความเข้าใจและตกลงปฏิบ ัติเงือ
่ นไขด ังนี้

ท่านทราบข ้อมูลจากทีใ่ ด

I confirm that understand and agree to the following conditions.

Where did you hear about us?

1. เพือ
่ ดารงค์รักษาสิทธิการเคลม ข ้าพเจ ้าจาเป็ นต ้องนารถเข ้าตรวจเช็คทีศ
่ น
ู ย์บริการทุกๆ6/12เดือน หรือ10,000กม
(อันใดอันหนึง่ ถึงก่อน)และยืน
่ เล่มคูม
่ อ
ื รับประกันให ้ทางศูนย์บริการแสตมป์ ยืนยันการเข ้า ใช ้บริการในหน ้าทีไ่ ด ้จัดเตรียมไว ้

Website

To maintain the ability to make a successful claim, you need to take your vehicle for a service check

Facebook
Line OA

every 6/12 months and/or 10,000 km and submit the warranty handbook to the car service dealer for him to record

Vehicle page

the details of the vehicle service.

Other
2.ข ้าพเจ ้าไม่สามารถขอรับบริการงานเคลมได ้ สาหรับอะไหล่ท ี่ นอกเหนือความคุ ้มครองตามแผนรับประกัน

DECLARATION - I declare that :

ทีข
่ ้าพเจ ้าได ้เลือกไว ้ (อ ้างอิงในใบสมัคร)

I have read,understaood and retained the Warranty Plan and agree to be bound by its terms and
conditions. The information provied on this contact application is a truthful and complete record

I am unable to obtain a claim service for spare parts that are not covered by the warranty plan that
I have selected (referenced in the application)

of the information provided by me.

ข้าพเจ้ายอมร ับและตกลงว่า :

ิ้ นั น
3.ข ้าพเจ ้ายอมรับผลการปฏิเสธงานเคลม หากทางศูนย์บริการตรวจพบว่าอะไหล่ชน
้ ๆ

ข ้าพเจ ้าได ้อ่านและทาความเข ้าใจเงือ
่ นไขและข ้อกาหนดการรับประกัน และยินดีทจ
ี่ ะปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขในสัญญา
**กรุณาศึกษาคูม
่ อ
ื การรับประกันอย่างละเอียด**

เสียหายก่อนทีข
่ ้าพเจ ้าทาประกัน
Fully understanding that any pre-existing conditions and repairs would not be covered.

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
้ 7 ห ้อง07-06,07-07,07-08 ถนนสุขม
บริษัท เอวีพ ี อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จากัด เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชัน
ุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
สานั กงาน: 02 656 9477 โทรสาร: 02 656 9479 Email: darika@avpbrokers.com, info@avpbrokers.com Website: www.asiacare-warranty.com

