QR CODE
ระบบแจงเคลม (ไมมีคูกรณี) / Claim Notification (without 3rd party)

What is Self-Claim Notification?

Why QR Code?

It is an alternative way to notify a claim without
any third party, for example, hitting a wall, or a post etc.

It is a convenient channel to report the accident without
any third party, by yourself at anytime anywhere.

By using a smart phone to scan the QR Code on the
windshield sticker, you can notify claims immediately.

Self-Claim Notification Process
01. Take an image of your driving license, and 1-4 images
of accident detail/damage (including vehicle registration number)

24-hour Motor Accident Hotline
Tel. 02-679-5000

Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch

04. Click “Open” QR Code application.

06. Fill in the required details
07. Upload the image of your driving license and the
images of accident detail/damage

02. Open a QR Code reader’s application on your smart phone
(You can download QR Code Reader application in both
Apple Store and Play Store systems)
Popular applications are: LINE, QR Reader by scan, etc.
03. Scan the QR Code on the windshield sticker
Sample of windshield sticker

05. Click “Sign in”
For Android

For iOS system,
please follow the instruction

(Please attach images of the car damage.)

(I declare that details and attached images are true.)

08. Click “Submit”
09. The system will confirm your details, by sending
Claim Notification No. (QB12345678) via SMS

XXX/XXXX/XX-XXXXXX-X

XXX/XXXX/XX-XXXXXX-X

Sample of SMS

QR CODE
ระบบแจงเคลม (ไมมีคูกรณี) / Claim Notification (without 3rd party)
บร�ษัท มิตซุย สุมิ โตโม อินชัวรันซ จำกัด สาขาประเทศไทย

การแจงเคลมดวยตนเองผาน QR Code คืออะไร

ทำไมตองใช QR Code

เพ�ยงใช Smart Phone ของทาน Scan สัญลักษณ QR Code
บนสติ�กเกอรติดกระจกรถของทานก็สามารถแจงอุบัติเหตุไดทันที

หมายเลขรับแจงอุบัติเหตุทางรถยนต 24 ชั่วโมง

เปนอีกหนึ่งชองทางในการแจงการเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนที่ไมมีคูกรณี
(เชน ชนกำแพง, ชนเสา เปนตน)

ทานสามารถแจงเคลม ดวยขั้นตอนดังตอไปนี้
01. ถายรูปใบขับขี่ 1 รูป และรูปความเสียหายของรถทาน 1-4 รูป
(ปายทะเบียนและความเสียหาย)

04. กดปุม “Open” บน application QR Code

เพ�่ออำนวยความสะดวกและประหยัดระยะเวลาในการแจงอุบัติเหตุเฉี่ยวชน
ที่ไมมีคูกรณี ทานสามารถแจงเคลมดวยตัวเองไดทุกเวลาและสถานที่
Tel. 02-679-5000

06. กรอกขอมูลอุบัติเหตุใหครบถวน
07. แนบรูปภาพใบขับข�่ของทาน รูปความเสียหาย
และทำการ Upload

02. เปด Application QR Reader บน Smart Phone ของทาน
(หากทานไมมี Application สำหรับ Scan QR Code
สามารถดาวนโหลด ไดทั้งจาก Apple Store และ Play Store)
Application ที่นิยมคือ LINE, QR Reader by scan, ฯลฯ

03. Scan สัญลักษณ QR Code บนสติ�กเกอรติดกระจกรถของทาน
ตัวอยางสติ�กเกอร

05. กด “เขาสูระบบ”

ระบบ Android

สำหรับระบบ iOS
กรุณาทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

(Please attach images of the car damage.)

(I declare that details and attached images are true.)

08. กด “ยืนยัน”
09. ระบบจะยืนยันการรับแจงเคลมของทาน โดยการ
สงเลขรับแจง (QB12345678) ของทานผานทาง SMS

XXX/XXXX/XX-XXXXXX-X

XXX/XXXX/XX-XXXXXX-X

ตัวอยาง SMS

