รายชื่อบริษัทประกันวินาศภัยที่ลงนามในสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน และบันทึกข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์

สัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน
ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
บริษัท
ไม่เกิน 3 ตัน *ไม่เกิน 4 ตัน
15 ที่นั่ง
20 ที่นั่ง
2 พ.ค. 39
1 ก.ค. 45

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันสุขภาพ
บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย
บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
บมจ.คิวบีอี ประกันภัย
บมจ.เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย)
บมจ.จรัญประกันภัย
บมจ.เจนเนอราลี่ประกันภัย (ไทยแลนด์)
บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย
บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย
บมจ.ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย)
บมจ.ซิกน่า ประกันภัย
บมจ.ซมโปะ ประกันภัย
บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
บมจ.ทิพยประกันภัย





ประเภท 1
ค่ารักษา
รถยนต์ทุก พยาบาล
ประเภท
(รย.02)
23 มิ.ย. 57 10 ก.ย. 55


บันทึกข้อตกลง
การชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน
ระหว่างบริษัท
ประกันภัย
24 ก.ค. 40

สัญญาการระงับ
ข้อพิพาท โดย
อนุญาโตตุลาการ
29 ก.ย. 37





บันทึกข้อตกลงการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนการประกันภัย
ยานยนต์ระหว่างบริษัทประกันภัย
Motor fast-track
วงเงิน
1-15,000 บาท
1 มี.ค. 49

วงเงิน
1-50,000 บาท
1 เม.ย. 58








































































































































สัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน
ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
บริษัท
ไม่เกิน 3 ตัน *ไม่เกิน 4 ตัน
15 ที่นั่ง
20 ที่นั่ง
2 พ.ค. 39
1 ก.ค. 45

16. บมจ.ทูนประกันภัย
17. บมจ.เทเวศประกันภัย
18. บมจ.ไทยประกันภัย
19. บมจ.ไทยประกันสุขภาพ
20. บมจ.ไทยพัฒนาประกันภัย

















21. บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย





ประเภท 1
ค่ารักษา
รถยนต์ทุก พยาบาล
ประเภท
(รย.02)
23 มิ.ย. 57 10 ก.ย. 55



บันทึกข้อตกลงการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนการประกันภัย
ยานยนต์ระหว่างบริษัทประกันภัย
Motor fast-track

บันทึกข้อตกลง
การชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน
ระหว่างบริษัท
ประกันภัย
24 ก.ค. 40

สัญญาการระงับ
ข้อพิพาท โดย
อนุญาโตตุลาการ
29 ก.ย. 37























วงเงิน
1-15,000 บาท
1 มี.ค. 49

วงเงิน
1-50,000 บาท
1 เม.ย. 58










22. บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
23. บมจ.ไทยศรีประกันภัย









24. บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย













25. บมจ.ธนชาตประกันภัย













26. บมจ.นวกิจประกันภัย













27. บมจ.นาสินประกันภัย













28. บจ.นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ (สาขาประเทศไทย)





29. บ.นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์













30. บมจ.บางกอกสหประกันภัย













32. บมจ.ประกันคุ้มภัย













ั น์
33. บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒ






















31. บมจ.บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย)


สัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน
ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
บริษัท
ไม่เกิน 3 ตัน *ไม่เกิน 4 ตัน
15 ที่นั่ง
20 ที่นั่ง
2 พ.ค. 39
1 ก.ค. 45

ประเภท 1
ค่ารักษา
รถยนต์ทุก พยาบาล
ประเภท
(รย.02)
23 มิ.ย. 57 10 ก.ย. 55

บันทึกข้อตกลง
การชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน
ระหว่างบริษัท
ประกันภัย
24 ก.ค. 40

สัญญาการระงับ
ข้อพิพาท โดย
อนุญาโตตุลาการ
29 ก.ย. 37

บันทึกข้อตกลงการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนการประกันภัย
ยานยนต์ระหว่างบริษัทประกันภัย
Motor fast-track
วงเงิน
1-15,000 บาท
1 มี.ค. 49

วงเงิน
1-50,000 บาท
1 เม.ย. 58





34. บมจ.แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
35. บมจ.พุทธธรรมประกันภัย











36. บมจ.ฟอลคอนประกันภัย











37. บมจ.ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย)











38. บจ.มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย















39. บมจ.มิตรแท้ประกันภัย















40. บมจ.เมืองไทยประกันภัย















41. บมจ.วิริยะประกันภัย













42. บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย













43. บมจ.สยามซิตปี้ ระกันภัย













44. บมจ.สหนิรภัยประกันภัย









45. บมจ.สหมงคลประกันภัย













46. บมจ.สัจจะประกันภัย













47. บมจ.สินทรัพย์ประกันภัย













48. บมจ.สินมัน่ คงประกันภัย















49. บมจ.อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย















50. บมจ.อาคเนย์ประกันภัย

















51. บมจ.อินทรประกันภัย

























สัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน
ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
บริษัท
ไม่เกิน 3 ตัน *ไม่เกิน 4 ตัน
15 ที่นั่ง
20 ที่นั่ง
2 พ.ค. 39
1 ก.ค. 45
52. บมจ.เอเชียประกันภัย 1950





ประเภท 1
ค่ารักษา
รถยนต์ทุก พยาบาล
ประเภท
(รย.02)
23 มิ.ย. 57 10 ก.ย. 55



บันทึกข้อตกลง
การชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน
ระหว่างบริษัท
ประกันภัย
24 ก.ค. 40

สัญญาการระงับ
ข้อพิพาท โดย
อนุญาโตตุลาการ
29 ก.ย. 37



53. บจ.เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์
54. บมจ.เอฟพีจีประกันภัย





55. บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)





56. บมจ.เอราวัณประกันภัย





57. บมจ.เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย)





บันทึกข้อตกลงการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนการประกันภัย
ยานยนต์ระหว่างบริษัทประกันภัย
Motor fast-track
วงเงิน
1-15,000 บาท
1 มี.ค. 49

วงเงิน
1-50,000 บาท
1 เม.ย. 58











































58. บจ.เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย
59. บมจ.แอกซ่าประกันภัย



60. บมจ.แอลเอ็มจีประกันภัย





61. บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย































หมาเหตุ: 1. รายชื่อบริษัทประกันวินาศภัยได้มีการปรับปรุงล่าสุดเดือน มกราคม 2560
2. * บันทึกข้อตกลงเพิม่ เติมแนบท้ายสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกันตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

