
     ส่วนที�  1 สาํหรบัธนาคาร

วนัที� Date………………...………...สาขา Branch …………...…………

                        ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  COMP Code 3862 บญัชีเลขที� 101-3-01627-4

                        ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) COMP Code 33583 บญัชีเลขที�  001-1-31650-6 ชื�อ/Name

                         ธนาคารกรงุศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  เลขที� 483-0-00087-0 (ComCode 40870) Ref  No1 12544901

                        ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ชื�อบญัชี Citibank, N.A. (ComCode: H140/ Service Code: 8505) Ref  No2

                         ที�ทาํการไปรษณีย ์/ Pay at Post (รหสับริการ: 645) ผูช้าํระเงินไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม  (รบัเงินสดเท่านัZน)    Ref No 2 ระบเุลขที�กรมธรรมห์รือบตัรประชาชน

                         สาํนักงานบริการเอไอเอส/ร้านเทเลวิซ และจุดรบัชาํระที�มีเครื�องหมายเอม็เปย ์สเตชั �นทั �วประเทศ (รบัเงินสดเท่านัZน) 

                         บมจ. ธนาคารกรงุเทพ (BR0101)(Comp Code99988)(TOKIOSRI) HO

ตวัเลข  บาท (Baht)

 ตวัอกัษร 

   ชาํระโดย                 เงินสด  (Cash) เจ้าหน้าที�ธนาคารผู้รบัเงิน

            เชค็  (Cheque)  เลขที�   ……….………………….  ธนาคาร   ………………..………..............  สาขา   …………………..……………… ผูร้บัเงนิ ..............................................

กรณุาระบชืุ�อผู้นําฝาก  …………….……………….....................      โทรศพัท์    ……………………………… ผูร้บัมอบอํานาจ ....................................

ชื�อและที�อยู่ในใบเสรจ็รบัเงิน........................................................................................................................................................................

     ส่วนที�  2 สาํหรบัผู้ชาํระเงิน

วนัที� Date………………...………...สาขา Branch …………...…………

                        ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  COMP Code 3862 บญัชีเลขที� 101-3-01627-4

                        ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) COMP Code 33583 บญัชีเลขที�  001-1-31650-6 ชื�อ/Name

                         ธนาคารกรงุศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  เลขที� 483-0-00087-0 (ComCode: 40870) Ref  No1 12544901

                        ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ชื�อบญัชี Citibank, N.A. (ComCode: H140/ Service Code: 8505) Ref  No2

                         ที�ทาํการไปรษณีย ์/ Pay at Post (รหสับริการ: 645) ผูช้าํระเงินไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม  (รบัเงินสดเท่านัZน)    Ref No 2 ระบเุลขที�กรมธรรมห์รือบตัรประชาชน

                         สาํนักงานบริการเอไอเอส/ร้านเทเลวิซ และจุดรบัชาํระที�มีเครื�องหมายเอม็เปย ์สเตชั �นทั �วประเทศ (รบัเงินสดเท่านัZน) 

                         บมจ. ธนาคารกรงุเทพ (BR0101)(Comp Code99988)(TOKIOSRI) HO

ตวัเลข  บาท (Baht)

 ตวัอกัษร 

   ชาํระโดย                 เงินสด  (Cash) เจ้าหน้าที�ธนาคารผู้รบัเงิน

            เชค็  (Cheque)  เลขที�   ……….………………….  ธนาคาร   ………………..………..............  สาขา   …………………..……………… ผูร้บัเงนิ ..............................................

กรณุาระบชืุ�อผู้นําฝาก  …………….……………….....................      โทรศพัท์    ……………………………… ผูร้บัมอบอํานาจ ....................................

ชื�อและที�อยู่ในใบเสรจ็รบัเงิน....................................................................................................................................................................

        ใบแจ้งการชาํระเงิน / Bill Payment Slip

จาํนวนเงิน (Amount)

        ใบแจ้งการชาํระเงิน / Bill Payment Slip

จาํนวนเงิน (Amount)



             วธิกีารชําระเงนิ

1 ผา่นธนาคาร
ชําระดว้ยเงนิสดหรอืเช็คผา่นเคานเ์ตอรธ์นาคาร ตามรายละเอยีดที�ระบไุวด้า้นหนา้แบบฟอรม์ใบแจง้การชําระเงนิ

ชําระผา่นเครื�อง ATM โดยกดรหัส (Comp Code) พรอ้มปฏบัิตติามคําแนะนําของเครื�อง

          รหัส 3862 รหัส 33583 รหัส 40870 รหัส 99988

ชําระผา่นเว็บไซตธ์นาคาร สําหรับลกูคา้ที�มบัีญชกีับธนาคาร สามารถลงทะเบยีนเพื�อชําระเงนิผา่นชอ่งทาง Electronic
www.scbeasy.com www.bangkokbank.com
www.karikornbank.com www.krungsrionline.com

ชําระผา่นบรกิารทางโทรศัพทข์องธนาคาร

02 777 7777 กด 4 02 888 8888 กด 1

1572 1333

ชําระผา่นเครื�องฝากเงนิอัตโนมัต ิ(CDM)
2 ผา่นเคานเ์ตอรผ์ูใ้หบ้รกิารรบัชําระเงนิ

ที�ทําการไปรษณีย ์รับชําระดว้ยเงนิสด ครั5งละไมเ่กนิ 50,000 บาทและไมเ่กนิ 2 ครั5งตอ่วัน
สํานักงานบรกิารเอไอเอส/รา้นเทเลวซิ และจดุรับชําระที�มเีครื�องหมายเอ็มเปย ์สเตชั�นทั�วประเทศ
รับชําระดว้ยเงนิสด ไมเ่กนิ 100,000 บาท ตอ่วัน

3 เว็ปไซตบ์รษิทั www.tokiomarine.com
ชําระดว้ยบัตรเครดติวซีา่และมาสเตอรก์ารด์ 

4 ชําระดว้ยบตัรเครดติ
ชําระผา่นเครื�องรดูบัตร ณ สํานักงานใหญแ่ละสํานักงานสาขาบรษัิท โตเกยีวมารนีประกนัภัย (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
ชําระผา่นแบบฟอรม์การชําระคา่เบี5ยประกันภัยโดยยนิยอมใหหั้กบัญชจีากบัตรเครดติ (Mail Order Form)
และสง่แบบฟอรม์ตน้ฉบับมายังบรษัิทฯ

5 ชําระดว้ยเช็ค
ในกรณีชําระดว้ยเชค็ โปรดสั�งจา่ยในนาม "บรษัิท โตเกยีวมารนีประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)" 
โดยขดีครอ่ม และขดีฆา่ "หรอืผูถ้อื"

ขอ้แนะนําเพิ&มเตมิ
การชําระเบี5ยประกันทกุชอ่งทาง ทา่นไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่บรกิาร 
(ยกเวน้การชําระเกนิกําหนดระยะเวลาดว้ยบัตรเครดติ)
การชําระเบี5ยประกันภัยผา่นธนาคารหรอืเคานเ์ตอรผ์ูใ้หบ้รกิารรับชําระเงนิ โปรดแจง้เลขที�กรมธรรมเ์ฉพาะตัวเลข
ในหมายเลขอา้งองิ 2 (Ref No 2)
โปรดเก็บหลักฐานใบแจง้การชําระเงนิ (ทกุชอ่งทางการชําระ) เป็นหลักฐานอา้งองิการชําระทกุครั5ง
หรอืสง่โทรสารยนืยันการชําระมาที�หมายเลขโทรสาร 02-686-8602
การชําระดว้ยเชค็ จะมผีลสมบรูณ์เมื�อบรษัิทฯ เรยีกเก็บเงนิตามเชค็ไดแ้ลว้

       กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์จะมผีลคุม้ครองเมื&อผูเ้อาประกนัภยัชําระคา่เบี.ยประกนัภยัแลว้

บรษัิท โตเกยีวมารนีประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
1 อาคารเอ็มไพรท์าวเวอร ์ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120
 โทรศัพท ์02 686 8888 โทรสาร 02 686 8602 www.tokiomarine.com


